




















































































































































JORDI H. FERNÁNDEZ

Curs de restaurada de cerámica i porcellana

Dia del Llibre. Contam un conté

Aprofitant la festivitat de Sant Jordi, dedicat al
Dia del Llibre, a la Sala d'Actes del Museu Mono-

gráfic, el divendres dia 26 d'abril, a les 19 hores, es
va programar una activitat destinada ais mes petits.
Es tracta d'explicar contes i histories que venen de
lluny des d'un punt de vista diferent, divertit i pie de
sorpreses, i que vestides de conté, fan somiar, i no
únicament ais nens.

La historia que es va desenvolupar teatralment va
ser "Sant Jordi i el drac visiten la Necrópolis".

Dia Internacional deis Museus

El 18 de maig es celebra el Dia Internacional deis
Museus.

El seu objectiu és contribuir, conjuntament amb
la comunitat museística nacional i internacional, a

recordar les funcions que teñen encomanades els

museus i el seu paper en la societat actual. El lema

de l'any 2013 va ser Museus (memoria + creativitat=
progrés social).

Acte institucional en col-laboració amb la resta de

institucions museográfiques de les Ules Pitiüses que

va teñir lloc al Museu Arqueológic com a amfitrió.

A la Sala d'Actes va haver un Concert a carree

de la violinista Laura Bonet Mari i a continuado es

va oferir un petit refrigeri per a tots els assistents.

També les diverses institucions museístiques de les

illes varen organitzar activitats culturáis diverses.

Per la seva part, el Museu Arqueológic va progra

mar una Jornada de Portes Obertes des del 18 al 26

de maig, amb entrada gratuita a les instal-lacions.

Per ais mes petits, el dissabte 18 de maig, a les

12.00 hores es va planificar el contacontes Tanit i Bes
visiten la Necrópolis del Puig des Molins.

Club de lectura histórica

El club de lectura histórica del MAEF és una

nova activitat de difusió cultural fomentada des del

Museu, mitjancant la qual un grup de lectors i lec

tores aficionáis a la novel-la histórica es reuneixen

periódicament per posar en comú els llibres que
préviament han llegit els seus integrants de forma

solitaria. D'aquesta forma, es va poder gaudir de

lectures de temática histórica juntament amb altres

lectors per poder comentar i discutir sobre elles en

un ambient adequat.

Aqüestes reunions van permetre compartir opi-

nions i idees de cadascuna de les obres tríades i ana-
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litzar-les des de diferents perspectives personáis.

En primera instancia es va decidir fixar un nombre

máxim de 15 membres.

També es va contribuir de forma activa amb

comentaris o preguntes addicionals sobre el llibre,

fent servir el fórum del MAEF en Facebook o el blog
creat a aquest efecte.

El Club es reuneix l'últim dijous de cada mes,

sent la primera reunió el dia 28 de febrer de 2013 a la

Salad'Actes del Museu Monográfic Puig des Molins.
Entre d'altres s'han comentat els següents llibres:

Salambó de Gustave Flaubert

Real Sitio de José Luis Sampedro

Memorias de Cleopatra de Margaret George

La plata de Britania de Lindsey Davis

El Puente de Alcántara (Vols. I i II) de Frank

Baer

♦ Del color de la leche de Nell Leyshon

Tornem a Pescóla!!!

Amb motiu de l'inici de l'any escolar es va pen

sar en organitzar una activitat lúdica i divertida

que té com objectiu que els mes petits s'acostumin

a venir al Museu. Per aquest motiu, el divendres

13 de setembre de 2013 a les 19 hores, a la Sala

dActes del Museu es va presentar el contacontes

"Diverteix-te amb la Historia a la Necrópolis del
Puig des Molins".

XXVIII Jornades d'Arqueologia Feniciopúnica

El Museu Arqueológic, va celebrar les XXVIII

Jornades d'Arqueologia Feniciopúnica, entre el dies

18 i 22 de novembre a la Sala d'Actes del Museu del

Puig des Molins, amb el títol "Arquitectura urbana i
espai doméstic a les societatsfeniciopúniques".

En aquesta ocasió els temes tractats varen ver

sar sobre les dades aportades que ens han permés
reconstruir el marc de l'espai doméstic en diferents

zones de la Mediterránia.

Per a aqüestes conferencies s'ha considerat

oportú fer participar a un grup de qualificats inves-

tigadors sobre aquest tema, que ens ofereixen el
resultat del seus estudis.
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Una vegada acabada la conferencia, els assistents

disposen de l'oportunitat de participar amb un torn

de preguntes sobre el tema en qüestió.

Cada ponent va aportar un text sobre la temática

en la qual va participar, i posteriorment s'elabora la

publicació i edició d'un llibre en la serie TMAEF del
Museu Arqueológic.

El programa va ser el següent:

♦ Arquitectura i espai doméstic de Cartago:
Nord d'África. Impartida peí Dr. Fernando
Prados Martínez, Professor d'Arqueologia de

la Universitat d'Alacant.

♦ Arquitectura i espai doméstic al Mediterrani
central: Dues Ules, dues realitats diferents,

Sicilia i Sardenya. Impartida per l'investi-

gador David Montanero Vico, membre del
GRACPE de la Universitat de Barcelona.

♦ Arquitectura i espai doméstic del Sud-est de
la Península Ibérica. Impartida peí Dr. José

Luis López Castro, Catedrátic d'História

Antiga de la Universitat d'Almeria.
♦ Arquitectura i espai doméstic del sud-oest de

la Península Ibérica. Impartit peí Dr. Juan

Blánquez Pérez, Catedrátic de la Universitat

Autónoma de Madrid.

♦ Arquitectura i espai doméstic a la ciutat d'Ei-

vissa. Impartit peí Dr. Joan Ramón Torres,

Técnic d'Arqueologia del Consell d'Eivissa.

Aula de Cinema Historie

Per a la programació del Cinema Historie de 2013

varem seleccionar quatre pel-lícules sobre el món

grec a l'antiguitat, presentades peí cinéfil i membre

de l'Associació d'Amics del Museu, el senyor Antoni

Cuerda Cusiné. Les pel-lícules projectades varen ser
les següents:

♦ Dijous 3 d'octubre: La ira de Aquiles (Italia,

1962). Dirigida per Marino Girolami

♦ Dijous 10 d'octubre: El león de Tebas (Italia,

1964). Dirigida per Giorgio Ferroni

♦ Dijous 17 d'octubre: El monstruo de Creta

(Italia, 1960): Dirigida per Silvio Amadio



♦ Dijous 24 d'octubre: Las aventuras de Hercu
les (Italia, 1960). Dirigida per Cario Ludovico

Bragaglia

EXPOSICIONS TEMPORALS

El somni de Filia Blanca: Vides artesanes

a "Eivissa"

Entre fináis deis anys 70 i durant els anys 80, el

Museu Arqueológic d'Eivissa i Formentera va pro

gramar a la Casa de la Curia un bon nombre d'expo-
sicions d'artistes i artesans establerts a Tilla, els quals

varen mostrar les seves creacions a l'antiga sala d ex-

posicions del Museu Arqueológic.

Aquesta exposició consta duna selecció d'obres

donades pels artistes i artesans que en aquell

moment varen exposar al Museu i que avui formen
part de la seva col-lecció permanent.

En aquesta exposició, que es va inaugurar el 22

d'Octubre de 2013 i que va romandre oberta fins

el 30 d'abril de 2014, es va mostrar de manera con

junta el treball desenvolupat pels expositors, que

son el reflex de l'apogeu que vivia el fenomen de
l'artesania, especialment en una illa com Eivissa, en
una época molt determinada que es correspon amb

el període "hippie" i que va deixar una perllongada

empremta a Tilla.

La selecció de materials va incloure obres de

cerámica i porcellana, caixes de fusta policromada,

vidrieres emplomades, batiks, arranjaments floráis,

escultures de fusta, joies, peces de pell, escultures,
titelles, etc.

L'exposició mostra una selecció de cartells, invi-

tacions, fotografíes i retalls de premsa, de les expo-

sicions realitzades al llarg d'aquells anys.

PUBLICACIONS DE L'ANY 2013

La publicació deis Treballs del Museu Arqueológic

d'Eivissa i Formentera (TMAEF), segueix consoli-

dant-se entre els universitaris, professionals i les per

sones interessades en ['arqueología. Prova d'aquest

interés és la sol-licitud de intercanvis amb la riostra

serie i la petició d'exemplars per part d'institucions i

particulars.

JORDI H. FERNÁNDEZ

L'any 2013 s'ha publicat el volum núm. 68 deis

Treballs del Museu Arqueológic d'Eivissa i Formen

tera titulat La moneda y su papel en las Sociedades
Fenicio-Púnicas.

Aquesta publicació recull les ponéncies presen-

tades a les XXVII Jornades d'Arqueologia Fenicio-

púnica celebrades a Eivissa en 2012: Marta Campo:

De dónde venían y a dónde iban las monedas fenicio
púnicas. Producción, función y difusión de las emisi

ones; Ma Paz García Bellido: Los sistemas ponderales
en el mundopúnico de Iberia e ¡biza; Benjamí Costa:

Moneda y confíete bél-lic: Les emissions cartagine
ses de les guerres de Sicilia (410-305 aC.)\ Bartolomé

Mora Serrano: Iconografía monetal fenicio-púnica

como reflejo de cultos cívicos, mitos e identidades
compartidas; Alicia Arévalo González: La moneda en

los ritos púnicos. Una primera aproximación.

PROJECTES I TREBALLS DTNVESTIGACIÓ

Continúen alguns deis projectes d'investigació
que varen iniciar-se en anys anteriora:

♦ Projecte: "La lana en la Ibiza romana. Aspectos
del pastoralismo en torno a los talleres de pro
ducción de púrpura".

Entitat financera: Pía Nacional I+D+i del Minis-

teri d'Educació, Cultura i Esports (HAR2010-
21065).

Institucions participants: Universitat de Valencia.

Investigador responsable: Dra. Carmen Alfaro
Giner.

En aquest projecte participa com a investigador
el senyor Benjamí Costa Ribas.
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♦ Projecte: "Proyecto Timeo. Producciónde lana en
Ebususpúnica y romana. Potencialidades agro-
pastorales en torno a los talleresdeproducción de
púrpura y otras zonas del interiorde la isla".

Entitat financera: Conveni de coMaboració de la

Universitat de Valencia i el Consell d'Eivissa.

Institucions participants: Universitat de Valencia

Investigadora responsable: Dra. Carmen Alfaro
Giner.

En aquest projecte participa com a investigador
el senyor Benjamí Costa Ribas.

♦ Projecte: "Ciudades y comunidades cívicas en
las Baleares romanas.

Entitat financera: Pía Nacional I+D+i (HAR2012-

36500). Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Institucions participants: Grup d'Investigació
CIVITAS de la Universitat de les Ules Balears.

Investigador responsable: Dra. MaLuisa Sánchez
de León.

En aquest projecte participa com a investigador
el Senyor Benjamí Costa Ribas.

♦ Projecte: "Moneda para el más allá. Estudio dia-
crónico del uso y significado de la moneda en las
necrópolis de Gadir, Malaca y Ebusus".

Entitatfinancera: Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2010 - 2013) Ministerio de Educacióny Cultura
(HUM440).

Institucions participants: Universitat de Cadis.

Investigador responsable: Dra. Alicia Arévalo
González.

En aquest projecte hi participen com a inves-
tigadors el Dr. Jordi H. Fernández i la senyora
Ana Mezquida Orti.

També el Museu ha coMaborat en projectes de
diversos investigadors i institucions:

♦ CoMaboració amb el Dr. Ricardo González

Villaescusa, Professor de la Universitat Nice

Sophia Antipolis (Franca), sobre l'estudi deis
materials d'época romana procedents del
jaciment de can Blai (Formentera).

♦ CoMaboració amb el investigador senyor
Santiago Padrino, sobre l'estudi de monedes.

♦ CoMaboració amb l'investigador Pau Sureda
i altres, de la Universitat Pompeu Fabra,
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sobre l'estudi de materials prehistórics pro
cedents de diferents excavacions de Tilla de

Formentera.

♦ CoMaboració amb la senyora Luana Poma
sobre l'estudi de terracotes peí seu doctorat
sobre Prehistoria i Arqueología de la Medi-
terránia, de la Universitat de Valencia.

♦ CoMaboració en la investigació de la Dra.
Maria Luisa de la Bandera, Professora de la

Universitat de Sevilla sobre l'estudi de l'orfe-

breria púnica.

♦ CoMaboració en la investigació de les Dres.
Ma Cruz Marín Ceballos i Maria Belén Dea

mos del departament d'História Antiga de
la Universitat de Sevilla, sobre el programa
Religio Phoenicia Occidentalis.

Com a resultat de diversos treballs d'investiga-
ció en el que el Museu Arqueológic participa, s'han
publicat els següents articles:

♦ Alfaro Giner, Carmen; Costa Ribas, Benjamí;
Roig Ribas, Joan; Ortiz García, Jónatan; Mar
tínez, M. Julia; Fernández, Guillermo i Antón,

María (2013): Timeu: Un nou projecte d'investi-
gació sobre la producció de llana a l'Ebusus púni
ca i romana Quaderns dArqueologia Ebusitana,
núm. 2. (Intervencions 2010), pp. 109-119.

♦ Costa, Benjamí (2013): El procés d'integració
d'Aibosim a l'imperi roma. Qüestions jurídiques
i polítiques. Rendició i federació. Fites núm. 13,
pp. 16-31.

♦ Costa, Benjamí (2013): Sant Sebastiá, guaridor
de la pesta (I). Una representació del mártir tro-
bada a Eivissa. Rev. Eivissa, núm. 54, pp.86-94.

♦ Costa, Benjamí (2013): Moneda i conflicte bél-
lic: Les emissions cartagineses de les guerres de
Sicilia (410-305 aC). La moneda y su papel en
las sociedades fenicio-púnicas. XXVII Jornades
d'Arqueologia feniciopúnica (Eivissa, 2012). Tre
balls del MAEF núm. 68, pp. 61-142.

♦ Costa, Benjamí y Fernández. Jordi (2013): IBIZA
(Pun. 'YBSHM;Lat. EBUSUS; Nombre actual EI

VISSA). Dizionario Enciclopédico della Civiltá
Fenicia (DECF)

♦ Fernández. Jordi H. (2013): Centenari de l'edició

de l'obra "Antigüedades Ebusitanas" Fites núm.
13, pp. 4-5.






















