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Conferències

Dimarts 25 d’abril, a les 19.00h
Capacocha: mòmies a les glaceres dels Andes

Dra. Ariadna Baulenas i Pubill

Amb el nom de “Capacocha” coneixem una cerimònia inca que
consistia en el sacrifici de nens i adolescents abandonant-los als
“nevados” (glaceres dels Andes) per tal d’acontentar a les divinitats
de les muntanyes (apus) i dels fenòmens meteorològics. Què
s’amagava darrera aquesta pràctica ritual?
Entrada lliure. Lloc: Casa Amèrica Catalunya

Dimarts 2 de maig a les 19.00h
Los Señores Dorados en la Orfebrería Prehispánica de 

Colombia 
Dra. Adriana Alzate Gallego

La orfebrería de las antiguas culturas de Colombia es uno de los
vestigios más reconocidos del arte americano. El dominio de la
técnica y el significado ritual de las piezas les otorgan su verdadera
importancia en la historia del continente. ¿Qué relación existe
entre la manufactura orfebre y los vuelos chamánicos?
Entrada lliure. Lloc: Casa Amèrica Catalunya

Seminaris - tallers

Dissabte 29 d’abril, 10.30h (durada: 2,5 hores)
Introducción a la epigrafía maya

Dr. Asier Rodríguez

La cultura maya desarrolló un complejo sistema de escritura
jeroglífica que actualmente, no sólo supone una gran fuente de
información sino que es una de las evidencias de la destreza de los
artistas de esta cultura, pues sus glifos decoran estelas, edificios,
altares... Ven a conocer las bases de este sistema de escritura con
un taller dirigido a todos los públicos.

Lloc: Col·legi de Doctors i Llicenciats (Rambla Catalunya, 8, pral.)
Preu:: 3 euros Inscripcions: institut@culturesamericanes.cat

Divendres 5 demaig, 16.30h (durada: 2,5 hores)
Mites americans en les cròniques d’Índies

Especialistes ICAA

Les cròniques escrites després de la conquesta d’Amèrica són
relats que ens parlen de la vida quotidiana i la religiositat de les
antigues cultures americanes. Ena quest taller hi descobrirem els
mites americans i analitzarem com van ser intepretats pels seus
recopiladors, sovint aliens a la cultura que els fonamenta. Existia
l’Olimp a Amèrica?

Lloc: Casa Amèrica Catalunya
Preu: 3 euros Inscripcions: institut@culturesamericanes.cat
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