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Informació complementària de l'assignatura

L’objectiu general de l’assignatura és oferir el coneixement de la civilització ibèrica a partir de les fonts escrites i de l’arqueologia,
des d’una perspectiva diacrònica i sincrònica, és a dir, del procés històric del que resulten els diferents pobles ibers, el seu
desenvolupament i posterior anorreament per Roma i la civilització llatina.

S’analitzaran amb especial èmfasi les cultures peninsulars del bronze final i el seu xoc amb les cultures mediterrànies (fenicis,
grecs, cartaginesos, romans); i les dinàmiques històriques concretes, econòmiques, socials i ideològiques, que porten a l’aparició
de les societats estatals arcaïques i a l’eclosió de la primera civilització històrica peninsular, en les seves diferents
manifestacions entre els segles VI i I a. n.e. (estructura social, formes del poder, economia, urbanisme i arquitectura, escultura,
món funerari, formes de la guerra, llengua i escriptura, etc.). Tindrà un tractament específic el cas ilergeta a través de l’anàlisi de
l’ethnos, el territorium, la ciuitas i el regulus i de la lectura dels textos de Polibi i Titus Livi.

S’analitzaran els casos més representatius de posada en valor (recerca, conservació, socialització) del patrimoni ibèric,
jaciments i museus, així com els recursos on-line.

 

2. Competències i objectius formatius

 

L’adquisició de les competències transversals del Grau s’assoleix globalment cursant totes les assignatures, donat que van
associades a àmbits de coneixement compartits i a metodologies docents en ocassions igualment compartides. Cultura Ibèrica
ha de contribuir a l’adquisició de les competències generals personals i instrumentals i de les específiques, tant personals com
sistèmiques i instrumentals.

 

Cursar l’assignatura haurà de comportar millores en l’adquisició de les següents competències transversals o capacitats:

 

Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua catalana i castellana
Capacitat d’utilitzar la terminologia i les tècniques de l’àmbit disciplinar i professional
Capacitat d’observació, de lectura crítica, d’análisi i d’argumentació
Capacitat de síntesi, compresió/comprensió
Capacitat de gestió de la informació
Capacitat pel treball individual i l’aprenentatge autònom
Capacitat pel treball en equip
Capacitat pel treball en equip interdisciplinar
Capacitat per afrontar noves situacions i resoldre problemes
Capacitat en l’ús aplicat de les TIC, incentivant, al mateix temps, la lectura i la consulta bibliogràfica.

 

 

Taula de coherència

 

Competències objectius formatius

 

Coneixement de la civilització ibèrica i d’altres
cultures coetànies peninsulars i mediterrànies

 

 
O.1. Percepció de la diversitat cultural en el desenvolupament històric
peninsular. Incentivar el raonament crític; fonamentar i relativitzar les pròpies
conviccions
 

2014-15



 

Coneixement de la història de l’arqueologia
ibèrica des de la perspectiva de la història de les
idees i des de la perspectiva del canvi polític i
sociocultural

 

 
O. 2. Consciència crítica de la relació entre present i passat, entre política i
ideología, i dels usos del passat
 

 

Conèixer de primera mà els materials
arqueològics ibèrics

 

 
O.3. Consciència crítica de la relació entre materialitat i ideologia, entre
ciència i context socioeconòmic, polític i cultural
 

 

Conèixer de primera mà el patrimoni
arqueològic ibèric com a recurs socio-cultural i
turístic

 

 
O.4. Compromís amb la socialització del coneixement i les restes del passat.
Coneixement de la relació existent entre el patrimoni arqueològic i les
polítiques culturals, territorials, agraries, mediambientals i paisagístiques
 

 

Coneixement del patrimoni arqueològic ibero-
ilerget de les terres de Lleida

 

 
O.5. Compromís amb el patrimoni arqueològic en tant que bé públic
 
 

 

Coneixement indirecte, a través d’edicions
critiques, de les fonts gregues i llatines

 

 
O.6. Capacitació per a la lectura, l’anàlisi i la interpretació dels textos grecs i
llatins sobre l’antiga Iberia  a través d’edicions crítiques traduïdes

 

Aproximació al coneixement de les tècniques
d’excavació i de registre

 

 
O.7. Capacitació per a la lectura, l’anàlisi i la interpretació del registre
arqueològic
 
O.8. Adquisició de perspectiva diacrònica
 
O.9 Adquisició de “cultura estratigràfica”
 
O.10. Iniciació a la capacitació professional
 

 

 

Taula de activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne

 

activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD o* G* HP* HNP*

Classe
magistral
(M)

 
Veure temari

    

Seminaris
(S)

 
S1: Coneixement directe de materials arqueològics. La ceràmica  ibèrica. Producció i
comercialització. Tipologia, cronologia i funcionalitat. Àrees culturals i “vaixelles”. Aproximació
teòrico-pràctica.
 
S2: Gestió documental de materials ceràmics. Registre, dibuix, tipologies
 
S3: Coneixement directe de materials arqueològics: Les ceràmiques importades de vernís negre
(segles VI a I a.n.e.).
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Pràctiques
(P)

 
P1. PC1: Sortida de camp, visita jaciments arqueològics. “La Ilergècia oriental”. Oppidum del Molí
d’Espígol (Tornabous), aldea d’Estinclells (Verdú) i Fortalesa dels Vilars (Arbeca). De 8 a 14 hores.
 
P1. PC2: Visita jaciments arqueològics ilercavons del Baix Ebre i Castelló (Castellet de Banyoles,
Tivissa; Aldovesta i Penya Roja, Benifallet; l’Assut, Xerta; Moleta del Remei, Alcanar; Puig de la Nao,
Benicarló). De 6 a 20 hores.
 
P2. PL: els seminaris S2 i S3 tindràn les corresponents pràctiques de laboratori.
 

    

Treballs
(T)

T.1. CT1. Comentari de text
T.1. CT2. Comentari de text
T.1. CT3. Comentari de text
T.1. CT4. Comentari de text
 
T.2. Treball d’introducció a la recerca. Estudi sobre un tema concret de l’arqueologia o les diferents
manifestacions de la societat ibèrica, a convenir, efectuat fonamentalment sobre bibliografia. Pot ser
l’inici del Treball de Final de Grau.

    

Tutories
(Tut)

 
Tut 1: General sobre l’organització de l’assignatura i avaluació
Tut 2: Referida a T1 i T2
Tut 3: Referida a seminaris, pràctiques i sortides de camp
Tut 4: Recapitulació final avaluació continuada, ajustament programa i darrer exercici.

    

Altres (AA)

 
AA1: Activitat opcional. Bloc 1 – A concretar en funció de l’interès i la disponibilitat (suposa pernocta).
Excursió al món ibèric de País Valencià i/o l’Alta Andalucia. 3 dies i una nit fora, dormir Jaén. Visites:
Bastida de les Alcusses (Moixent), Museu d’Albacete, Cástulo i Museo de Linares, Museo de Jaén,
Puente Tablas (Jaén), Edeta (Lliria).
 
AA2: Activitats no programades, en funció de l’actualitat (lectura i comentari d’articles de premsa o de
revistes de divulgació sobre novetats de la recerca)
 
AA3: Activitats opcionals. El curs teòric-pràctic d’arqueologia que s’imparteix el mes de juny en la
Fortalesa dels Vilars, en el marc de la Universitat d’Estiu de la UdL. Les col·laboracions amb projectes
de la secció o amb l’empresa d’arqueologia Ilrtirta ofereixen la possibilitat d’introduir-se en el treball
de camp.
 
AA4: Activitat opcional. El Laboratori d’Arqueologia, àrea de recerca, ofereix la possibilitat de
col·laborar, en el marc de projectes propis, en tasques de rentat, siglat o dibuix de materials, així com
en treballs de carpologia, arqueofauna o antropologia física.

    

Avaluació
(AV)

 
AV1: Avaluació dels 4 comentaris de text T1 (CT)
 
AV2: Avaluació del treball  d’introducció a la recerca T2 (TR).
 
 
AV3: Exercici escrit: desenvolupar un tema a triar entre 2 i respondre molt breument a 5 preguntes,
per exemple, Poterna: porta petita d’una fortificació; generalment dóna al fossat, de fàcil defensa,
permet sortides al defensors per contraatacar; El Pajarillo: santuari ibèric, Huelma, Jaén, famós pel
grup escultòric (heroi, llop...).
 
AV4: Assistència a les diferents activitats programades (M, S, PC, PL...).
 
AV5: Participació, actitud i trajectòria.
 
 

    

TOTAL      

 

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no presencials de
l’alumne.
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Taula dels mecanismes d’avaluació

 

mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-criteris / tipologia TPD observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació
(As)

 
AV4. L’assistència, participació i implicació
faciliten l’assoliment dels objectius formatius,
que és el que, serà avaluat, així com l’actitud i
trajectòria.
 

 
Assistència no és sinònim de
participació. Les activitats no
obligatòries també sumen.

   

Taller
d’avaluació
(TA)
(Examen)

 
AV1. 4 comentaris de text
 
 
 
 
 
 
 
AV3. Examen del conjunt de la matèria
impartida en M i P. Prova escrita.

 
Qui no ha superat els comentaris al
llarg del curs –s’han de fer 3 com a
mínim-, torna a tenir comentari de text.
 
Prova escrita.
 
 

 

Entrega dels textos,
els dimarts que
s’indiquen; recollida
el dilluns següent:
3 de març
7 i 28 d’abril
12 de maig
 
 
8 de juny, 9 hores,
aula 2.44
 

 

Informe (In) /
Treballs (T)

 
AV2. Treball d’iniciació a la recerca.
 

 
S’ha d’iniciar el primer mes i suposa
seguiment mitjançant tutoria
presencial o no.

 
 
Data d’entrega:
abans del 2 de juny.

 

Altres (A)

 
AA1 Sortida de camp. Visita jaciments ibèrics
llevantins i andalusos.
 
AA3 Curs teòric-pràctic d’arqueologia

 
Les activitats que impliquen despeses,
llargs desplaçaments i pernocta,
sumen però no són considerades
obligatòries.

   

TOTAL     100

 

L’avaluació és continuada i resulta de l’apreciació de conjunt dels coneixements adquirits, els aspectes formatius, la implicació i
la tendència. Per aquesta raó no hi haurà recuperació al juliol.

 

3. Continguts (temari) i Cronologia (Indiqueu de forma orientativa el temps que dedicareu a cada tema)

 

PROGRAMA

 

1.- Els Ibers: història de la investigació. Pere Bosch Gimpera. Els ibers, arqueología i nacionalismes: una arqueologia per a dos
Espanyes”.

 

2.- Bibliografia introductòria.

 

3.- Arqueologia ibèrica i societat. El patrimoni ibèric i la seva difusió. Patrimoni ibèric museïtzat in situ: models de presentació. El
cas del MAC i “La Ruta dels Ibers” (Museu d’Arqueologia de Catalunya). La Ruta Ibèrica Valenciana, (Generalitat Valenciana).
“Viaje al tiempo de los Iberos” (Centro Andaluz de Arqueología Ibèrica). Los Iberos del Bajo Aragón (Gobierno de Aragón). Guia
arqueològica dels Ibers. Els Ibers a Internet. Un exemple: www.vilars.cat
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4.- Ibèria i els Ibers en els textos antics grecs i llatins.

 

5.- La formació del món ibèric. El paradigma tradicional: indígenes i colonitzadors. Tartessos, fenicis i grecs en el naixement i
desenvolupament de la civilització ibèrica. El fenòmen orientalitzant.

 

6.- Les cultures del Bronze Final i de la primera edat del ferro a l’àrea ibèrica, segles IX, VIII i VII ANE.

 

7.- Les relacions amb el món mediterràni. La colonització fenicia. La colonització grega.

 

8.- Homogeneïtat i diversitat cultural entre els pobles ibers. Marc geogràfic i temporal del procés d’iberització.

 

9.- Els Ibers en el context del Mediterràni centre-occidental i peninsular. Cartago i Roma. El segle VI ANE.

 

10.- Territori i assentaments. El paisatge ibèric: organització i explotació del territori. L’aportació de l’arqueologia espacial: de les
arqueologies de l’objecte i del jaciment a l’arqueologia del territori. El concepte d’oppidum. Jerarquia i funció. Ciutats, pobles,
aldees, llogarets, masos, fortaleses i atalaies. Models d’ocupació. El model polinuclear: l’Alta Andalucia. El model monuclear: el
territori d’Edeta.

 

11.- Urbanisme i arquitectura. Models d’emplaçament. Models de disposició urbanística. Materials emprats: pedra, fang, fusta i
altres. Tècniques constructives. La interpretació de les restes. El registre arqueològic i l’anàlisi microespacial. Els models
anglosaxons de l’arqueologia de l’arquitectura. L’aportació de l’etnografia.  L’aportació de l’arqueologia experimental.

 

12.- La casa ibèrica. La vida quotidiana a cel obert i sota cobert. Complexitat social i segmentació de l’espai. Casa ibèrica i
diacronia: de l’estança única a l’estructura pluricel.lular. La planta angular. Espai, feines i sexe. Arquitectura i jerarquia social.
Espai públic i espai privat. Construccions col.lectives.

 

13.- L’arquitectura militar. Recintes fortificats, emplaçament, territori. Materials i tècniques constructives. Cortines, bastions,
torres, portes y poternes. Defenses avançades: muralles múltiples, murs avançats, fossats i “chevaux-de-frise”. Filiació cultural
de l’arquitectura militar ibèrica. Tipus de guerra, armament i poliorcètica hel·lenística. Sociologia de les fortificacions: concepció,
organització, força de treball necessària. Fortificació, poder i símbol.

 

14.- Paleoecologia i paleoeconomia. Medi natural, paisatge i territori. El territori com a fet social i històric. Paisatge i explotació
de recursos.

 

15.- L’economia ibèrica. Els espais productius: l’àmbit domèstic i la producció “industrial”. El camp,  els masos, els pobles i les
ciutats. Homes i dones en el treball.

 

16.- Les activitats productives bàsiques. I: agricultura. Paleocarpologia i estudi de les llavors. Espècies cultivades. Cereals.
Lleguminoses. Vinya. Olivera. Plantes industrials. Eines i treballs agrícoles. Els sistemes agrícoles. Processament i
emmagatzament. Tinença i propietat de la terra.

 

17.-  Les activitats productives bàsiques. II: ramaderia. Arqueozoologia i recursos animals. Espècies més representades:
ovicàprids, bòvids, suids. Pautes de sacrifici i consum càrnic. Altres aprofitaments. La gestió dels ramats i la transhumància. El
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cavall: força de treball, montura, element de prestigi i estatus, aspectos simbòlics i paper en el món funerari. El seu particular
destí tafonòmic. ¿Consum?

 

18.- Caça, pesca i recol.lecció. La caça: font complementària i lleure aristocràtic. Les fonts iconogràfiques.

 

19.- Metal.lurgia, producció terrissaire i producció tèxtil. Origen, desenvolupament i consequències socioeconòmiques de la
siderúrgia.

 

20.- El comerç. Circulació de béns, sistemes d’intercanvi. Barata i mercats.

 

21.- La moneda. Origen i significat en la societat ibèrica.

 

22.- La societat ibèrica. Aristòcrates, guerrers i pagesos. Diferenciació econòmica i genèrica: la dona ibèrica. Formes de servitud 
i dependència.

 

23.- La formació social ibèrica: ètnia, ciuitas i regulus. De les societats segmentaries a les societats estatals. Relacions
parentals, clientelars i de classe. Les formes del poder: les “jefatures” complexes y l’estat arcaic aristocràtic. Anàlisi d’un model:
de la societat aldeana a la formació social clientelar.

 

24.- Guerra i societat. Tropes i exèrcits. Armament. Mercenariat. Tipus de guerra. Poliorcètica mediterrània. La cavalleria.

 

25.- La Mort. Las pràctiques funeràries entre els pobles ibèrics. El ritual de la incineració. El paisatge funerari ibèric. Les
necròpolis. Arquitectura funerària. La jerarquia social en la mort.

 

26.- Ritus i creences. Llocs de culte: santuaris, recintes cultuals comunitaris i capelles domèstiques. Els rites en l’àmbit
domèstic: rites fundacionals, ofrenes propiciatòries, dipòsits de banquets. La inhumació dels perinatals i les diverses
interpretacions. Inhumacions de fetus de cavall. Arquitectura cultual: els temples. El panteó ibèric. L’imaginari ibèric del Més
Enllà.

 

27.- L’art ibèric. I. L’estudi de la imatge i el pensament ibèric: nous enfocaments (la societat científica Lynx). Entre l’arqueologia
colonial i la arqueologia procesual. Escultura i arquitectura. Cambres funeràries, túmuls, loculi. Escultura i món funerari. Esteles i
pilars-esteles. Escultura antropomorfa. Escultura zoomorfa. Context històric i arqueològic. Iconografia del poder i ideologia
aristocràtica. El problema de la destrucció de l’escultura i el seu significat.

 

28.- L’art ibèric. II. El monument turriforme de Pozo Moro (Albacete). El conjunt del Cerrillo Blanco  (Porcuna, Córdoba). El
Santuari del Pajarillo (Huelma, Jaén).

 

29.- L’art ibèric. III. Orfebreria. Torèutica. Coroplàstia. Ceràmica. La pintura vascular. La lectura sociològica de les imatges.

 

30.- L’escriptura. Del desxiframent de M. Gómez Moreno al corpus de  J. Unterman. Les escriptures paleohispàniques: sud-oest,
meridional i llevantina. Escriptura greco-ibèrica. Escriptura ibèrica llevantina. Llengua i signari ibèric. Classes de textos:
cronologia, suport, funció... Significació sociocutural de l’escriptura.
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OLMOS, R. (ed.), La sociedad ibérica a través de la imagen, Catálogo de la Exposición, Ministerio de Cultura, Madrid 1992.
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Ibérico Final del Sudeste, Universidad de Alicante, Cajasol Obra Social, Alicante 2012.

 

La bibliografia més específica, monografies o articles, s’oferirà al llarg del curs a mida que es desenvolupin els temes i els
treballs.
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5. Patrimoni arqueològic

 

1.- Jaciments visitables

 

Elisyces: Ensérune (Nissan, Hérault, France), Pech Maho (Sigean, Aude, France)

Indikets: Puig de Sant Andreu i Illa d’en Reixac (Ullastret, Baix Empordà); Cala Castell (Plamós, Baix Empordà); Mas Castellar
(Pontós, Alt Empordà)

Laietans: Puig Castellet (Santa Coloma de Gramanet, Barcelonès), Mas Boscà (Badalona), Ca n’Oliver (Sardanyola del Vallès)

Ausetans: Puig Castellet (Folgueroles, Osona);Turó del Montgròs (El Brull, Osona); L’Esquerda (Roda de Ter, Osona)

Ilergets: Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues); Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell); Estinclells (Verdú, Urgell), Jebut
(Soses, Baix Segre)

Cossetans: Ciutadella de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)

Sedetans: Cabezo de Alcalá (Azaila, Terol); Sant Antoni (Calaceit, Terol)

Ilercavons: Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta); Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Ribera d’Ebre); Castellet de Banyoles
(Tivissa, Ribera d’Ebre), La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià); Puig de la Nao (Benicarló, Baix Maestrat)

Edetans: Sant Miquel (Llíria); Castellet de Bernabé (Llíria); Puntal dels Llops (Olocau); Villares Kelin (Caudete de las Fuentes), El
Molón (Camporrobles)

Carpetans: Cerro de las Cabezas (Valdepeñas)

Contestans: L’Alcúdia (Elx); Illeta dels Banyets (Campello, Alacant), La Bastida de les Alcuses (Moixent)

Oretans: Puente Tablas (Jaén), Cástulo (Linares)

 

2.- Projectes de presentació al públic. Rutes temàtiques

“La Ruta dels Ibers” (Museu d’Arqueologia de Catalunya) http://www.mac.es/ibers/  ,  http://www.arqueoxarxa.cat

“Iberos en el Bajo Aragón” (Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón) http://www.iberosenaragon.net

 

“Ruta ibèrica”. Ruta edetana. Ruta contestana. Ruta de Kelin (Museu de Prehistòria de València)
http://www.museuprehistoriavalencia.es

La Ruta de los Iberos del Sureste Albacete-Murcia

www.iberosalbacetemurcia.es

La Ruta de los Iberos. Paisajes del Thader. 2014

www.paisajesdelthader.es

Proyecto Iberos.Fundación Adendia. Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla. 2006-2007

“Viaje al tiempo de los Iberos” (Centro Andaluz de Arqueología Ibèrica) http://viajealtiempodelosiberos.com

 

3.- Museus

 

Museus de Jaén, Linares i Càstulo (Linares), Albacete, Cigarralejo (Mula, Murcia), Alacant, Museu d’Alcoi, Museu de Prehistòria
de València, CI de la Cultura dels Ibers-Casa O’ Connor (Alcanar), Museu del Montsià (Amposta), Museu de Lleida, Museu
Arqueològic de Catalunya (Barcelona), Ca n’Olivé (Sardanyola del Vallès, Barcelona), Ullastret (Girona), Museu d’Empúries
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(L’Escala, Girona)...

 

5.3.- Vídeos, DVD

 

La Fortalesa d’Arbeca. Segles VIII-VII a.n.e., GIP i GRIHO, Universitat de Lleida. Video 2002, DVD 2005.

CD-ROM Los Iberos y sus imágenes (CEH, CSIC). Video ( i DVD (2005)

CD-ROM Vilars 2000 Una Fortalesa ilergeta d’ara fa 2700 anys, GIP i GRIHO, Universitat de Lleida 1998.

CD.ROM interactiu El Puntal dels Llops (Olocau), Servei d’Investigacions Prehistòriques, Diputació de València.

DVD. VV.AA., 2009: El Molón. Su historia a través del tiempo, DVD

Viaje al tiermpo de los Iberos. CAAI Jaén. Yotube

La ciudad imaginada (Bastida de les Alcusses). Museu de Prehistòria de València. Yotube.

 

 

5.4.- Els ibers a Internet

 

1.- Bibliografia món ibèric

http://www.ffil.uam.es/catalogo/biblio.htm

 

2.- Centres de recerca

Centro Andaluz de Arqueologia Ibérica >caai@ujaen.es<

http://www.ujaen.es/centros/caai/

 

 

3.- Asociación de Amigos de los Iberos

http://usuarios.lycos.es/iberos/

 

 

4.- Civilització ibèrica

La Cultura Ibèrica. Un recorrido por los paisajes de los iberos. Colaboració del Departamento de Historia Antigua y Arqueología
del CSIC para la Ventana de la Ciencia

http://www.tecnociencia.es/ventana/salas/paisajes/cult_iber/inicio1.htm

 

Guerreros, Caballos, Armas y Dioses en la Cultura Ibérica

http://www.es/proyectosinv/equus/

 

El fenòmen religiós

http://www.ffil.uam.es/antigua/piberica/santuarios/indice.htm
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Epigrafia ibèrica

http://www.webpersonal.net/jrr/indice.htm

 

Moneda ibèrica

http://ret0057t.eresmas.net/Iberos/paginas/iberhome.htm

 

http://personal.redestb.es/lnz/mon/ibericas/iberica.htm

 

Els ibers a l’Ebre

http://www.tinet.org/~jjdm/

 

La Contestania

http://contestania.com/principal.htm

 

Recerca i fons documental sobre la presència grega a la península ibèrica

http://www.iberiagraeca.com

 

5.- Webs d’assentaments

 

   La Fortalesa dels Vilars

www.vilars.cat

 

La Alcudia, Elx, Alacant

Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica La Alcudia

www.laalcudia.ua.es/

 

La Bastida de les Alcusses (Moixent, València)

http://www.museuprehistoriavalencia.es

 

Ca n'Oliver (Cerdanyola del Vallés, Barcelona)

http://www.salillas.net/turisme/poblat_iberic.htm

 

(Linares, Jaen)

http://www.linaresturismo.es/castulo/

 

El Cigarralejo (Mula, Murcia)
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http://www.regmurcia.com

 

Els Estinclells (Verdú, Lleida)

http://lacetans.org/cepverdu/estinclells.htm

 

El Molón (Camporrobles)

http://web.ua.es/elmolon

 

La Ciutadella (Calafell, Tarragona)

http://ciutadellaiberica.com

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=48249

 

Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)

http://www.um.es/coimbra/

 

Kelin, Los Villares (Caudete de las Fuentes, València)

http://www.museuprehistoriavalencia.es

http://www.uv.es/kelin/

 

Puig Castellar (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona)

 

Competències

L’adquisició de les competències transversals del Grau s’assoleix globalment cursant totes les assignatures, donat que van
associades a àmbits de coneixement compartits i a metodologies docents en ocassions igualment compartides. Cultura Ibèrica
ha decontribuir a l’adquisició de les competències generals personals i instrumentals i de les específiques, tant personals com
sistèmiques i instrumentals.

Cursar l’assignatura haurà de comportar millores en l’adquisició de les següents competències transversals o capacitats:

Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua catalana i castellana
Capacitat d’utilitzar la terminologia i les tècniques de l’àmbit disciplinar i professional
Capacitat d’observació, de lectura crítica, d’análisi i d’argumentació
Capacitat de síntesi, compresió/comprensió
Capacitat de gestió de la informació
Capacitat pel treball individual i l’aprenentatge autònom
Capacitat pel treball en equip
Capacitat pel treball en equip interdisciplinar
Capacitat per afrontar noves situacions i resoldre problemes
Capacitat en l’ús aplicat de les TIC, incentivant, al mateix temps, la lectura i la consulta bibliogràfica

Competències objectius formatius
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Coneixement de la civilització ibèrica i d’altres cultures coetànies
peninsulars i mediterrànies
 
Coneixement de la història de l’arqueologia ibèrica des de la
perspectiva de la història de les idees i des de la perspectiva del
canvi polític i sociocultural

O.1. Percepció de la diversitat cultural en el desenvolupament
històric. Incentivar el raonament crític; fonamentar i relativitzar les
pròpies conviccions
 
O. 2. Consciència crítica de la relació entre el present i el passat,
així com dels usos del passat
 
O.3. Consciència crítica de la relació entre materialitat i ideologia,
entre ciència i context socioeconòmic, polític i cultural

Conèixer de primera mà els materials arqueològics ibèrics
Conèixer de primera mà el patrimoni arqueològic ibèric com a
recurs cultural i turístic
Coneixement del patrimoni arqueològic ibero-ilerget de les terres
de Lleida

O.4. Compromís amb la socialització del coneixement del passat
 
O.5. Compromís amb el patrimoni arqueològic en tant que bé
públic

Coneixement indirecte (a través d’edicions crítiques) de les fonts
gregues i llatines

O.6. Capacitació per a la lectura, l’anàlisi i la interpretació dels
textos grecs i llatins sobre l’antiga Iberia (edicions crítiques
traduïdes)

Coneixement de les tècniques d’excavació i de registre

O.7. Capacitació per a la lectura, l’anàlisi i la interpretació del
registre arqueològic
O.8. Adquisició de perspectiva diacrònica
O.9 Adqusició de “cultura estratigràfica”
O.10. Iniciació a la capacitació professional

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

PROGRAMA

1.- Els Ibers: història de la investigació. Ideologia, teoria i mètodes. Pere Bosch Gimpera. El projecte europeu AREA i el
subprojecte espanyol “Archivo de arqueología ibérica: una arqueología para dos Españas” (Centro Andaluz de Arqueología
Ibérica, Jaén) www.area-archives.org

2.- Bibliografia introductòria.

3.- Arqueologia ibèrica i societat. El patrimoni ibèric i la seva difusió. Patrimoni ibèric museïtzat in situ: models de presentació. El
cas del MAC i “La Ruta dels Ibers” (Museu d’Arqueologia de Catalunya). La Ruta Ibèrica Valenciana, (Generalitat Valenciana).
“Viaje al tiempo de los Iberos” (Centro Andaluz de Arqueología Ibèrica). Los Iberos del Bajo Aragón (Gobierno de Aragón). Guia
arqueològica dels Ibers. Els Ibers a Internet. Un exemple: www.vilars.cat

4.- Ibèria i els Ibers en els textos antics grecs i llatins.

5.- La formació del món ibèric. El paradigma tradicional: indígenes i colonitzadors. Tartessos, fenicis i grecs en el naixement i
desenvolupament de la civilització ibèrica. El fenòmen orientalitzant.

6.- Les cultures del Bronze Final i de la primera edat del ferro a l’àrea ibèrica, segles IX, VIII i VII ANE.

7.- Les relacions amb el món mediterràni. La colonització fenicia. La colonització grega.

8.- Homogeneïtat i diversitat cultural entre els pobles ibers. Marc geogràfic i temporal del procés d’iberització.

9.- Els Ibers en el context del Mediterràni centre-occidental i peninsular. Cartago i Roma. El segle VI ANE.

10.- Territori i assentaments. El paisatge ibèric: organització i explotació del territori. L’aportació de l’arqueologia espacial: de les
arqueologies de l’objecte i del jaciment a l’arqueologia del territori. El concepte d’oppidum. Jerarquia i funció. Ciutats, pobles,
aldees, llogarets, masos, fortaleses i atalaies. Models d’ocupació. El model polinuclear: l’Alta Andalucia. El model monuclear: el
territori d’Edeta.

11.- Urbanisme i arquitectura. Models d’emplaçament. Models de disposició urbanística. Materials emprats: pedra, fang, fusta i
altres. Tècniques constructives. La interpretació de les restes. El registre arqueològic i l’anàlisi microespacial. Els models
anglosaxons de l’arqueologia de l’arquitectura. L’aportació de l’etnografia.  L’aportació de l’arqueologia experimental.

12.- La casa ibèrica. La vida quotidiana a cel obert i sota cobert. Complexitat social i segmentació de l’espai. Casa ibèrica i
diacronia: de l’estança única a l’estructura pluricel.lular. La planta angular. Espai, feines i sexe. Arquitectura i jerarquia social.
Espai públic i espai privat. Construccions col.lectives.
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13.- L’arquitectura militar. Recintes fortificats, emplaçament, territori. Materials i tècniques constructives. Cortines, bastions,
torres, portes y poternes. Defenses avançades: muralles múltiples, murs avançats, fossats i “chevaux-de-frise”. Filiació cultural
de l’arquitectura militar ibèrica. Tipus de guerra, armament i poliorcètica hel·lenística. Sociologia de les fortificacions: concepció,
organització, força de treball necessària. Fortificació, poder i símbol.

14.- Paleoecologia i paleoeconomia. Medi natural, paisatge i territori. El territori com a fet social i històric. Paisatge i explotació
de recursos.

15.- L’economia ibèrica. Els espais productius: l’àmbit domèstic i la producció “industrial”. El camp,  els masos, els pobles i les
ciutats. Homes i dones en el treball.

16.- Les activitats productives bàsiques. I: agricultura. Paleocarpologia i estudi de les llavors. Espècies cultivades. Cereals.
Lleguminoses. Vinya. Olivera. Plantes industrials. Eines i treballs agrícoles. Els sistemes agrícoles. Processament i
emmagatzament. Tinença i propietat de la terra.

17.-  Les activitats productives bàsiques. II: ramaderia. Arqueozoologia i recursos animals. Espècies més representades:
ovicàprids, bòvids, suids. Pautes de sacrifici i consum càrnic. Altres aprofitaments. La gestió dels ramats i la transhumància. El
cavall: força de treball, montura, element de prestigi i estatus, aspectos simbòlics i paper en el món funerari. El seu particular
destí tafonòmic. ¿Consum?

18.- Caça, pesca i recol.lecció. La caça: font complementària i lleure aristocràtic. Les fonts iconogràfiques.

19.- Metal.lurgia, producció terrissaire i producció tèxtil. Origen, desenvolupament i consequències socioeconòmiques de la
siderúrgia.

20.- El comerç. Circulació de béns, sistemes d’intercanvi. Barata i mercats.

21.- La moneda. Origen i significat en la societat ibèrica.

22.- La societat ibèrica. Aristòcrates, guerrers i pagesos. Diferenciació econòmica i genèrica: la dona ibèrica. Formes de servitud 
i dependència.

23.- La formació social ibèrica: ètnia, ciuitas i regulus. De les societats segmentaries a les societats estatals. Relacions
parentals, clientelars i de classe. Les formes del poder: les “jefatures” complexes y l’estat arcaic aristocràtic. Anàlisi d’un model:
de la societat aldeana a la formació social clientelar.

24.- Guerra i societat. Tropes i exèrcits. Armament. Mercenariat. Tipus de guerra. Poliorcètica mediterrània. La cavalleria.

25.- La Mort. Las pràctiques funeràries entre els pobles ibèrics. El ritual de la incineració. El paisatge funerari ibèric. Les
necròpolis. Arquitectura funerària. La jerarquia social en la mort.

26.- Ritus i creences. Llocs de culte: santuaris, recintes cultuals comunitaris i capelles domèstiques. Els rites en l’àmbit
domèstic: rites fundacionals, ofrenes propiciatòries, dipòsits de banquets. La inhumació dels perinatals i les diverses
interpretacions. Inhumacions de fetus de cavall. Arquitectura cultual: els temples. El panteó ibèric. L’imaginari ibèric del Més
Enllà.

27.- L’art ibèric. I. L’estudi de la imatge i el pensament ibèric: nous enfocaments (la societat científica Lynx). Entre l’arqueologia
colonial i la arqueologia procesual. Escultura i arquitectura. Cambres funeràries, túmuls, loculi. Escultura i món funerari. Esteles i
pilars-esteles. Escultura antropomorfa. Escultura zoomorfa. Context històric i arqueològic. Iconografia del poder i ideologia
aristocràtica. El problema de la destrucció de l’escultura i el seu significat.

28.- L’art ibèric. II. El monument turriforme de Pozo Moro (Albacete). El conjunt del Cerrillo Blanco  (Porcuna, Córdoba). El
Santuari del Pajarillo (Huelma, Jaén).

29.- L’art ibèric. III. Orfebreria. Torèutica. Coroplàstia. Ceràmica. La pintura vascular. La lectura sociològica de les imatges.

30.- L’escriptura. Del desxiframent de M. Gómez Moreno al corpus de  J. Unterman. Les escriptures paleohispàniques: sud-oest,
meridional i llevantina. Escriptura greco-ibèrica. Escriptura ibèrica llevantina. Llengua i signari ibèric. Classes de textos:
cronologia, suport, funció... Significació sociocutural de l’escriptura.

Eixos metodològics de l'assignatura

activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD O G HP* HNP

Classe
magistral
(M)

Vegeu temari i cronograma
O.1
a
O.9

1 51 40
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Seminaris
(S)

S1: Coneixement directe de materials arqueològics. La ceràmica  ibèrica. Producció i
comercialització. Tipologia, cronologia i funcionalitat. Àrees culturals i “vaixelles”.
Aproximació teòrico-pràctica.

S2: Coneixement directe de materials arqueològics: Les ceràmiques importades de vernís
negre (segles VI a I a.n.e.).

O.4,
O.5
O.9

O.4
O.5
O.9

1

4

4

-

-

Pràctiques
(P)

P1. PC1: Sortida de camp, visita jaciments arqueològics. “La Ilergècia oriental”. Oppidum
del Molí d’Espígol (Tornabous), aldea d’Estinclells (Verdú) i Fortalesa dels Vilars (Arbeca).
P1. PC2: Visita jaciments arqueològics ilercavons del Baix Ebre i Castelló (Castellet de
Banyoles, Tivissa; Aldovesta i Penya Roja, Benifallet; l’Assut, Xerta; Moleta del Remei,
Alcanar; Puig de la Nao, Benicarló). De 6 a 20 hores.

P2. PL: els seminaris S1 i S2 tindràn les corresponents pràctiques de laboratori.

O.4
O.5

O.4
O.5

1

6

14

-

-

Treballs
(T)

T.1. CT1. Comentari de text
T.1. CT2. Comentari de text
T.1. CT3. Comentari de text

T. 2. Treball d’introducció a la recerca. Estudi sobre un tema concret de la societat ibèrica, a
convenir, efectuat fonamentalment sobre bibliografia. Pot ser l’inici del Treball de Final de
Grau

O.1
a
O.9

O.1
a
O.9

1

-
-
-

-

-

2
2
2
2
2

44

Tutories
(Tut)

Tut 1: General sobre l’organització de l’assignatura i avaluació
Tut 2: Referida a T1 i T2
Tut 3: Referida a seminaris i pràctiques
Tut 4: Recapitulació final avaluació continuada, ajustament programa i darrer exercici.

O.1
a
O.9

1 -

Altres (AA)

AA1: Activitat opcional. Bloc 1 – A concretar en funció de l’interès i la disponibilitat. Excursió
al món ibèric de País Valencià i l’Alta Andalucia. 3 dies i una nit fora, dormir Jaén. Visites:
Bastida de les Alcuses (Moixent), Museu d’Albacete, Cástulo i Museo de Linares, Museo de
Jaén, Puente Tablas (Jaén), Edeta (Lliria).
AA2: Activitats no programades, en funció de l’actualitat (lectura i comentari d’articles de
premsa o de revistes de divulgació sobre novetats de la recerca)

AA3: Activitat opcional. El curs teoricopractic d’arqueologia que s’imparteix el mes de juny
en la Fortalesa dels Vilars, en el marc de la Universitat d’Estiu de la UdL, les
col·laboracions amb projectes de la secció o amb l’empresa d’arqueologia Ilrtirta ofereixen
la possibilitat d’introduir-se en el treball de camp.

AA4: Activitat opcional. El Laboratori d’Arqueologia, àrea de recerca, ofereix la possibilitat
de col·laborar, en el marc de projectes propis, en tasques de rentat, siglat o dibuix de
materials, així com en treballs de carpologia, arqueofauna o antropologia física.

O.4
O.5

O.7
O.8
O.9

O.4

1

-

-

Avaluació
(AV)*

AV1: Avaluació dels 3 comentaris de text T2 (CT)

AV2: Avaluació del treball  d’introducció a la recerca T1 (TR).

AV3: Projecte a debat: La Bastida de les Alcuses, Moixent. Helena Bonet i Jaime Vives-
Ferrándiz (Museu de Prehistòria de València)

AV4: Exercici escrit: desenvolupar un tema a triar entre 2 i respondre molt breument a 5
preguntes, per exemple, Poterna: porta petita d’una fortificació; generalment dóna al fossat,
de fàcil defensa permet sortides al defensors.

AV5: Assistència a les diferentes activitats programades (M, S, PC, PL...)

O.1

O.4

O.4
O.5

O.1
a
O.9

1

-

-

5

TOTAL El total absolut sempre ha de sumar 150 h (6 ECTS)
51
(+28+activitats
opcionals)

99

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no presencials de
l’alumne.
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Sistema d'avaluació

mecanismes
d’avaluació

CODIFICACIÓ, descripció i criteris observacions O Activitat %

Assistència i
participació (As)

AV5. L’assistència i participació faciliten
l’assoliment dels objectius formatius,
que és el que, fonamentalment, serà
avaluat.
AV3. Participació debat.

Assistència és sinònim de
participació. Les activitats no
obligatòries també sumen.

O.1
a
O.8

Assistència i participació a
M, S,PA, PC, PL i TU.

10

Avaluació exercici
escrit  (examen)

AV4. Examen del conjunt de la matèria
impartida en M i P. Prova escrita.

Prova escrita. Qui no ha superat
els 3 comentaris al llarg del
curs, torna a tenir comentari de
text.

O,1
O.3
O.4

Tema, a triar entre dos. 5
definicions breus,
identificant concepte,
jaciment, investigador…

30

Treball iniciació a
la recerca (T) I
comentaris de text
(CT)

 
AV2. Treball d’iniciació a la recerca.
 
AV1. Tres comentaris de text.
 

Les dates d’entrega
s’especifiquen a la taula
d’activitats i al cronograma.

O,1
O.3
O.4

T2 (CT) comentaris de text
T1 (TR) treball iniciació a la
recerca.
 

30
30

TOTAL     100

O: Objectiu.

%: percentatge en la nota final. Aproximatiu. Es prioritza l’apreciació de conjunt i la tendència

Bibliografia i recursos d'informació

5.1.- BIBLIOGRAFIA

ALMAGRO, M., ARTEAGA, O., BLECH, M., RUIZ MATA, D., SCHUBART, H., Protohistoria de la Península I´berica, Ariel
Prehistoria, Barcelona 2001.

ARANEGUI. C., MATA, C. PÉREZ, J., Damas y caballeros en la ciudad ibérica, Ediciones Càtedra, Madrid 1997.

AUBET, Ma. E., Tiro y las colonias fenicias de occidente, Bellaterra, Barcelona 2009.

BENAVENTE, J.A., FATÁS, L. (coords.), Iberos en el Bajo Aragón. Guía de la Ruta, Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón,
Zaragoza 2009.

BLANQUEZ, J. (editor científic), El mundo Ibérico: Una nueva imagen en los albores del año 2000, Imágenes y Palabras, 18,
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, Toledo 1995.

BOSCH, J., SANTACANA, J., Blat, metalls, cabdills. Catalunya des del neolític a la iberització, Rafael Dalmau-Editor, Barcelona
2009.

BURILLO, F., Los celtíberos. Etnias y estados, Crítica, Barcelona, 2007 (2a edició).

CABRERA, P., SÁNCHEZ, C. (editores), Els grecs a Ibèria. Seguint les passes d’Hèracles, Minsterio de Educación y Cultura,
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona 2000.

CORTADELLA, J. (editor), “Història de un libro que se sostenia por si mismo”. Pere Bosch Gimpera. Etnologia de la Península
Ibérica, Urgoiti Editores, Pamplona 2003.

CHAPA, T., MAYORAL, V., Arqueología del Trabajo. El ciclo de la vida en un poblado ibérico, Akal-Arqueología, Madrid 2007.

DDAA, Indíbil i Mandoni. Reis i guerrers, La Paeria, Ajuntament de Lleida, Lleida 1996.

DDAA, Els Ibers. Prínceps d’Occident, Fundació “la Caixa”, Ministerio de Educación y Cultura,  Barcelona 1998.

DDAA, Ibers. Agricultors, artesans i comerciants, III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric, Saguntum, extra-3, PLAV,
Universitat de València, València 2000.

GAILLEDRAT, E., Les Ibères de l’Èbre à l’Hérault: VIe-IVe s. Avant de J.-C., Monographies d’Archéologie Méditerraneenne, 1,
Association pour la recherche archéologique en Languedoc Oriental, Lattes, 1997

GARRIDO, C., Viaje a la Cataluña de los iberos. Guía de los poblados ibéricos, Ed. Planeta, Barcelona 1998.
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GRACIA, F. (coord.), De Iberia a Hispania, Ariel Prehistoria, Barcelona 2008. En especial el capítol 7, d’Arturo Ruiz Rodríguez,
Iberos, pp.  733-844.

GRACIA, F., MUNILLA, G., El llibre dels ibers. Viatge il.lustrat a la cultura ibèrica, Signament Edicions, Edicions El Mèdol,
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona 2000.

IZQUIERDO, I.; MAYORAL, V.; OLMOS, R.; PEREA, A.; Diálogos en el país de los iberos, Museo Arqueológico Nacional,
Ministerio de Cultura, Madrid 2004.

JUNYENT, E. (direc.), Els temps prehistòrics i antics fins al segle V, Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans,
vol. 1, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1996.

JUNYENT, E., PÉREZ, A., Història de Lleida, vol. I, Pagès editors, Lleida 2003.

MARTÍN, A., PLANA, R. (direc.), Territori polític i territori rural durant l’edat del ferro a la Mediterrània occidental, Actes de la
Taula Rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000, Monografies d’Ullastret, 2, Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Ullastret, Girona 2001.

MOLINOS, M. et alii, El Santuario Heroico de “El Pajarillo” (Huelma, Jaén), Universidad de Jaén, Jaén 1998.

MOLINOS, M., RUIZ, A., El hipogeo ibero del Cerrillo de la Compañía de Hornos (Peal de Becerro, Jaén), Arqueología.
Mnografías, Universidad de Jaén, Jaén (s.d.)

OLMOS, R. (direc.), CD-ROM Los Iberos y sus imágenes, CSIC y Micronet, Madrid 1999.

PANOSA, M. I., Els ibers del Vallès oriental, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2012.

QUESADA, F., Armas de la antigua Iberia. De Tartesos a Numancia, La Esfera de los Libros, Madrid 2010.

ROUILLARD, P., MOHEN, J. P., ELUÈRE, Ch., L’ABCdaire des Ibères, Flammarion, París 1998.

RUÍZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS, M., Los Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico, Crítica, Barcelona 1993.

RUÍZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS, M., Iberos en Jaén, Universidad de Jaén, Jaén 2007.

SANMARTÍ, J., SANTACANA, J., Els Ibers del nord, Rafel Dalmau Editor, Barcelona 2005.

 

La bibliografia més específica, llibres o articles, s’oferirà al llarg del curs a mida que es desenvolupin els temes i els treballs.

 

 

5.2.- Patrimoni arqueològic

1.- Jaciments visitables

Elisyces: Ensérune (Nissan, Hérault, France)

Indikets: Puig de Sant Andreu i Illa d’en Reixac (Ullastret, Baix Empordà); Cala Castell (Plamós, Baix Empordà); Mas Castellar
(Pontós, Alt Empordà)

Laietans: Puig Castellet (Santa Coloma de Gramanet, Barcelonès), Mas Boscà (Badalona)

Ausetans: Puig Castellet (Folgueroles, Osona);Turó del Montgròs (El Brull, Osona); L’Esquerda (Roda de Ter, Osona)

Ilergets: Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues); Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell); Estinclells (Vedú, Urgell)

Cossetans: Ciutadella de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)

Sedetans: Cabezo de Alcalá (Azaila, Terol); Sant Antoni (Calaceit, Terol)

Ilercavons: Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta); Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Ribera d’Ebre); Castellet de Banyoles
(Tivissa, Ribera d’Ebre), La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià); Puig de la Nao (Benicarló, Baix Maestrat)

Edetans: Sant Miquel (Llíria); Castellet de Bernabé (Llíria); Puntal dels Llops (Olocau); Villares Kelin (Caudete de las Fuentes), El
Molón (Camporrobles)

Carpetans: Cerro de las Cabezas (Valdepeñas)
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Contestans: L’Alcúdia (Elx); La Bastida de les Alcuses (Moixent)

Oretans: Puente Tablas (Jaén), Cástulo (Linares)

 

2.- Projectes de presentació al públic. Rutes temàtiques.

“La Ruta dels Ibers” (Museu d’Arqueologia de Catalunya) http://www.mac.es/ibers/  ,  http://www.arqueoxarxa.cat

“Iberos en el Bajo Aragón” (Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón) http://www.iberosenaragon.net 

“Ruta ibèrica”. Ruta edetana. Ruta contestana. Ruta de Kelin (Museu de Prehistòria de València)
http://www.museuprehistoriavalencia.es

 “Viaje al tiempo de los Iberos” (Centro Andaluz de Arqueología Ibèrica) http://viajealtiempodelosiberos.com

 

3.- Museus

Albacete, Alacant, Empúries (l’Escala, Girona), CI de la Cultura dels Ibers-Casa O’ Connor (Alcanar), Cigarralejo (Mula, Múrcia),
Linares (Jaén), Museo de Jaén, Museu Arqueològic de Catalunya (Barcelona), Museu de Prehistòria (València), Ullastret.

 

5.3.- Vídeos, DVD

 

La Fortalesa d’Arbeca. Segles VIII-VII a.n.e., GIP i GRIHO, Universitat de Lleida. Video 2002, DVD 2005.

CD-ROM Los Iberos y sus imágenes (CEH, CSIC). Video ( i DVD (2005)

CD-ROM Vilars 2000 Una Fortalesa ilergeta d’ara fa 2700 anys, GIP i GRIHO, Universitat de Lleida 1998.

CD.ROM interactiu El Puntal dels Llops (Olocau), Servei d’Investigacions Prehistòriques, Diputació de València.

DVD. VV.AA., 2009: El Molón. Su historia a través del tiempo, DVD

Viaje al tiermpo de los Iberos. CAAI Jaén. Yotube

La ciudad imaginada (Bastida de les Alcusses). Museu de Prehistòria de València. Yotube.

5.4.- Els ibers a Internet

 

1.- Bibliografia món ibèric

http://www.ffil.uam.es/catalogo/biblio.htm

 

2.- Centres de recerca

Centro Andaluz de Arqueologia Ibérica >caai@ujaen.es<

http://www.ujaen.es/centros/caai/

 

 

3.- Asociación de Amigos de los Iberos

http://usuarios.lycos.es/iberos/

 

 

4.- Civilització ibèrica
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La Cultura Ibèrica. Un recorrido por los paisajes de los iberos. Colaboració del Departamento de Historia Antigua y Arqueología
del CSIC para la Ventana de la Ciencia

http://www.tecnociencia.es/ventana/salas/paisajes/cult_iber/inicio1.htm

 

El cavall en la cultura ibèrica

http://www.ffil.uam.es/equus/

                                                                                                                                                                                              

El fenòmen religiós

http://www.ffil.uam.es/antigua/piberica/santuarios/indice.htm

 

Epigrafia ibèrica

http://www.webpersonal.net/jrr/indice.htm

 

Moneda ibèrica

http://ret0057t.eresmas.net/Iberos/paginas/iberhome.htm

 

http://personal.redestb.es/lnz/mon/ibericas/iberica.htm

 

Els ibers a l’Ebre

http://www.tinet.org/~jjdm/

 

La Contestania

http://contestania.com/principal.htm

 

 

5.- Assentaments

La Fortalesa dels Vilars

http://www.vilars.cat

(Elx, Alacant)

http://www.laalcudia.ua.es/

 

La Bastida de les Alcusses (Moixent, València)

http://www.museuprehistoriavalencia.es

 

Atenció als videos: La ciutat imaginada, Animació d’una casa ibèrica

Ca n'Oliver (Cerdanyola del Vallés, Barcelona)

http://www.salillas.net/turisme/poblat_iberic.htm
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(Linares, Jaen)

http://www.linaresturismo.es/castulo/

 

El Cigarralejo (Mula, Murcia)

http://www.regmurcia.com

 

Els Estinclells (Verdú, Lleida)

http://lacetans.org/cepverdu/estinclells.htm

 

El Molón (Camporrobles)

http://web.ua.es/elmolon

 

La Ciutadella (Calafell, Tarragona)

http://ciutadellaiberica.com

 

Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)

http://www.um.es/coimbra/

 

Kelin, Los Villares (Caudete de las Fuentes, València)

http://www.museuprehistoriavalencia.es

http://www.uv.es/kelin/

 

Puig Castellar (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona)
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