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Menjar i beure a la Mediterrània occidental: gastronomies, pràctiques de consum i
identitats socials a l’Edat del Ferro

L'estudi arqueològic de les pràctiques alimentàries s'ha convertit en via d'entrada
d'algunes de les propostes interpretatives més renovadores i actuals per a l’anàlisi de l’Edat del
Ferro: connexions, hibridació, comunitats, identitats socials, relacions de gènere, estratègies de
poder, etc. Aquestes noves perspectives s’han centrat essencialment en els contextos i les
cultures materials, i en l’actualitat s’han incorporat també els estudis bioarqueològics que
permeten encarar amb nous reptes i objectius aquestes perspectives socials. El present
seminari de recerca focalitza el seu interès en l’àmbit de la Mediterrània centre-occidental, un
espai on conflueixen i conviuen gents d’orígens i backgrounds culturals diferents (fenicis i
púnics, grecs i diverses poblacions indígenes).

Comer y beber en el Mediterráneo occidental: gastronomías, prácticas de consumo e
identidades sociales en la Edad del Hierro

El estudio arqueológico de las prácticas alimentarias se ha convertido en vía de entrada
de algunas de las propuestas interpretativas más renovadoras y actuales para el análisis de la
Edad del Hierro: conexiones, hibridación, comunidades, identidades sociales, relaciones de
género, estrategias de poder, etc. Estas nuevas perspectivas se han centrado esencialmente
en los contextos y las culturas materiales, aunque en la actualidad se han incorporado también
los estudios bioarqueoloógicos que permiten afrontar con nuevos retos y objetivos estas
perspectivas sociales. El presente seminario de investigación focaliza su interés en el ámbito
del Mediterráneo centro-occidental, un espacio donde confluyen y conviven gentes de orígenes
y backgrounds culturales diferentes (fenicios y púnicos, griegos y diverses poblaciones
indígenas).

*El present seminari s’integra en el marc de les activitats vinculades al projecte de recerca: Interacción,
identidad y cultura material: un estudio comparativo de tres espacios coloniales (Bahía de Málaga, Empúries-Ullastret y
Bahía de Oristano-Nuraghe S'Uraki, s. VI-IV a.C.) (HAR2012-36260).

PROGRAMA

Inauguració de les Jornades: 9:15-9:30
Sessió 1: Pràctiques de consum en espais de poder: connexions, hibridacions i
distincions

9:30-10:00. Il banchetto alla periferia della polis greca: palazzi di età arcaica in
Magna Grecia
Massimo Osanna (Università degli Studi della Basilicata/ Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia)

10:00-10:30. Menjar i beure a la residència fortificada de Sant Jaume (Alcanar,
Montsià): consum quotidià i estratègies de poder a la primera edat del ferro
Laia Font (Universitat de Barcelona), David Garcia i Rubert (Universitat de
Barcelona), Marta Mateu (Universitat de Barcelona), Isabel Moreno (Museu
d’Arqueologia de Catalunya), Carme Saorín (Universitat de Barcelona) i Samuel
Sardà (Universitat Pompeu Fabra)
Pausa: Cafè
Sessió 2: Gastronomies de contacte en comunitats diaspòriques
11:00-11:30. Cocinas cotidianas y ágapes excepcionales en una comunidad
multicultural: un estudio de la Neápolis de Empúries (s.V-IV a.C.)
Ana Delgado (Universitat Pompeu Fabra), Meritxell Ferrer (Stanford University) i
Samuel Sardà (Universitat Pompeu Fabra)
11:30-12:00. El consum de carn a Empúries al segle VI aC: diferències i
similituds amb el món ibèric a Catalunya
Silvia Valenzuela Lamas (University of Sheffield) i Lua Valenzuela Suau (Universitat
de les Illes Balears)
12:00-12:30. Pràctiques alimentàries a l’Eivissa púnica (ss. V-II aC): cultura
material i contextos
Alícia Vendrell (Universitat de València)

12:30-13:00. Persistenze culturali e innovazioni nell'Età del Ferro della
Sardegna sud-occidentale: Sulky e Monte Sirai
Michele Guirguis (Università degli Studi di Sassari) i Rosana Pla (Università degli
Studi di Sassari).
Debat: 13:00-13:30
Pausa: Dinar
Sessió 3: Cuines quotidianes,
perspectives des del món local

contactes culturals i identitats socials:

15:30-16:00. Ceramica e pratiche alimentari nelle società indigene e greche in
Magna Grecia in età arcaica
Alessandro Quercia. (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del
Museo Antichità Egizie).
16:00- 16:30. Pràctiques socials, consum i identitats ètniques a través dels
conjunts ceràmics del nucli del Mas Castellar de Pontós (Segles VI-III aC.)
David Asensio (UB/ UAB/ MónIberRocs SL), Enriqueta Pons (Museu d'Arqueologia
de Catalunya), Rafel Jornet (MónIberRocs SL), Jordi Morer (MónIberRocs SL)
Pausa: Cafè
17:00-17:30. Espai domèstic i pràctiques alimentàries en el món ibèric
septentrional
Carme Belarte (ICREA/Institut Català d’Arqueologia Clàssica) i Pilar Camañes
(Institut Català d’Arqueologia Clàssica)
17:30-18:00. Venter praecepta non audit? Dinàmiques de consum en transició
a la Hispània Citerior tardorepublicana
Jordi Principal (Museu d’Arqueologia de Catalunya).
Debat: 18:00-18:30
Clausura de les Jornades

