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L’editorial
EL FUTUR DEL MUSEU DE MENORCA
Amb aquest nou nombre de la revista IMHOTEP volem informar els nostres
associats i amics de les activitats que l’entitat està duent a terme, tot i que bén
segur que alguns en teniu coneixement ja sigui per haver-hi participat o per
altres mitjans de comunicació.
Però al marge de donar difusió de les activitats, crec que en aquest nombre de
la revista no podem deixar d’esmentar un fet d’una gran importància per al futur
del Museu de Menorca, l’entitat a la que estem estretament vinculats. Aquest fet
és la propera transferència de la seva gestió al Consell Insular de Menorca.
Fa unes setmanes, el Parlament de les Illes Balears va aprovar una proposició
no de llei presentada per la diputada Cristina Rita, en el sentit d’instar el Govern
Balear a la realització de les oportunes actuacions per fer efectiu el traspàs de
la gestió del Museu al Consell. És de destacar que aquesta proposició va ser
aprovada per unanimitat de tots els grups polítics, la qual cosa significa un bon
començament per a garantir l’efectivitat de la proposta.
Aquest traspàs de la gestió del Museu és ja una vella reivindicació, que d’una
vegada per totes s’hauria de fer realitat. Perquè l’actual situació no és la desitjable. Com sabeu, les competències en matèria de Patrimoni Històric són dels
consells insulars respectius, i això inclou tant l’ordenació (amb aspectes com
la vigilància, la inspecció, la potestat sancionadora, les autoritzacions d’excavacions, etc.) com també la promoció d’aquest patrimoni. No obstant aquesta
competència, ens trobam amb què la principal institució relacionada amb el
Patrimoni Històric a Menorca, com és el Museu, ha estat gestionat per una altra
administració, el Govern Balear. Això provoca distorsions en la feina, que van
en perjudici d’aquest patrimoni, quan el sentit comú ens diu que hauria de ser
l’administració titular de les competències la que gestioni també el Museu.
No obstant, s’hauria d’evitar l’error d’assumir el Museu de Menorca sense les
condicions necessàries, i amb això em referesc a la necessitat que la competència vengui convenientment dotada, tant econòmicament com de personal.
Perquè ara per ara hi ha unes claríssimes mancances en aquest sentit: hi ha
falta de personal per poder atendre correctament una institució que ha de ser
culturalment dinamitzadora i que ha de ser també capdavantera en la investigació, i també hi fa falta la dotació econòmica que ho faci possible.
Crec que, si efectivament el Museu és gestionat des de Menorca i en les degudes condicions, haurem donat una passa molt important en benefici del patrimoni i la cultura.

concurs de fotografia

Mateu Martínez Martínez
president d'Amics del Museu de Menorca
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activitats
EL CONCURS DE FOTOGRAFIA ES CONSOLIDA
Per segon any consecutiu,
Amics del Museu de Menorca
ha organitzat el concurs de
fotografia que duu per títol “EL
PATRIMONI DE TOTS”, amb
l’objectiu de ser un instrument
per a la difusió del patrimoni
històric de Menorca.
Enguany hi ha hagut una alta
participació en la modalitat
d’adults, 41 autors i 108 fotografies així ens ho confirmen.
En canvi, no ha funcionat
com esperàvem en la modalitat juvenil, on s’ha donat una
baixa participació.
El jurat, composat per dos fotògrafs professionals,
en Javier Coll i en Biel Calafat, el director del Museu
Lluís Plantalamor, i el president i un vocal d’Amics,
Mateu Martínez i Gustau Juan, van valorar les obres
presentades, i van escollir com a guanyadora l’obra
TORRELLAFUDA, l’autor de la qual és Antoni Camps
Coll. Pel que fa al segon premi, es va acordar atorgar-lo ex-aequo a les obres Pèrdua, de Teresa
Santacana, i ES MOLÍ DES CASTELL, de Rafael
Fèlix Puiggrós. Pel que fa a la categoria de joves, el
Jurat, després d’analitzar les obres presentades, va
acordar declarar el premi desert.
Com a acte de celebració del Dia Internacional dels
Museus, es va inaugurar l’exposició a les sales temporals del Museu de Menorca, acte en el transcurs del
qual es van lliurar els premis.
Podem afirmar que el concurs de fotografia organitzat
per Amics del Museu de Menorca s’ha consolidat,
però de cara a properes edicions s’haurà de fer més
incidència en la participació dels més joves.
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AL NOSTRE MUSEU
els vellons
Els vellons és el nom popular d’una sèrie de talles de fusta que trobam dins la Col·lecció Vives, dipositada al Museu
de Menorca. Corresponen a un conjunt de 19 figures. El seu nom prové de la paraula velló, paraula que trobam
sovint amb una pronunciació deformada: bayons, vellons.
Les investigacions a l’entorn d’aquestes figures va fer arribar a la conclusió que les talles van ser fabricades per
tres germans: Francesc, Jaume i Lluís Monjo Monjo, nascuts entre els anys 1849 i 1852. Els tres vivien al camí des
Castell, on tenien el taller i la botiga.
Els tres germans treballaven manualment la fusta amb un ganivet fent les diferents parts de les peces, que després
ajuntaven mitjançant claus de ferro que a vegades eren utilitzats també com a elements decoratius (botons). La
majoria estan subjectes a un pedestal de la mateixa fusta. Un cop tallada la fusta, la talla es pintava amb diversos
colors i a alguna se li incorporava qualque complement realitzat en fusta, cartó, palla i filferro. Són talles petites, l’alçària de les quals oscil·la entre els 7 i els 33 centímetres. També tenen uns trets comuns a les faccions: ulls grossos,
celles molt marcades, nas prominent i boca petita amb mitja rialla. Els artesans varen voler plasmar els personatges
populars de l’època, com s’aprecia en la indumentària que correspón al segon terç del segle XIX i primer terç del
XX, donant-los uns trets quotidians i caricaturescs.
La seva funció no és molt clara, però sembla que en un principi s’identificaven com a joguines. També hi ha la possibilitat que fossin peces fabricades per decorar i com a record, ja que sabem que varen ser comprades per molta
gent que feia estades a Menorca.

Vellons que representen personatges populars del segle XIX.
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ACTIVITATS DIDÀCTIQUES
el museu participa a la 7ª fira de la ciència
Amb gestió d'Amics del Museu de Menorca
Els dies 17, 18 i 19 d’abril a Palma, i 8, 9 i 10 de maig a Eivissa es va celebrar a Balears la 7ª Fira de la Ciència.
El Museu de Menorca va participar a les dues seus amb una parada dedicada a La ciutat romana de Mago,
participació que va anar a càrrec d’Amics del Museu de Menorca.

Vista general de la parada a Eivissa

Les parades que va presentar el Museu tenien una part explicativa i una altra activa. La
part explicativa estava formada per tres pancartes, que ocupaven el fons de les parades; la central, amb el port de Maó, la ubicació de la ciutat romana i la de Trepucó; la
de l’esquerra estava dedicada a la ciutat republicana i la de la dreta a la ciutat imperial.
Per davall de les pancartes hi havia una dotzena de petits plafons amb fotografies de
materials arqueològics i escenes de la vida quotidiana de l’època romana. A l’entrada
dels estands es mostraven diversos materials de l’època –originals i reproduccions– en
dues petites vitrines.
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El taller de gravat a Mallorca

Formaven la part activa tres tallers. El primer dedicat a infants d’entre 4 i 8 anys, que havien d’acolorir tres làmines amb escenes de la vida quotidiana romana. Els altres dos tallers
estaven adreçats a tot tipus de públic, a partir dels 10 anys; el segon consistia en estampar
les tres cares d’una petita maqueta d’un pedestal romà a una làmina de pasta tova, que
després es coïa a un forn. Al darrer dels tallers es proposava reproduir el gravat de la cara
femenina d’una plaqueta de pissarra trobada a les excavacions del nucli antic de Maó, que
es conserva al nostre Museu.
El lateral dret de les parades estava ocupat per tot un seguit de plafons i una unitat informàtica amb una presentació sobre activitats d’Amics del Museu de Menorca, juntament
amb un mostrador amb publicacions, tant del Museu com de l’associació.
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El taller d’estampat a Eivissa

Vista parcial de la parada a Mallorca amb el taller de pintar i el racó de l'associació al fons



IMHOTEP

juliol 2008 - núm. 22

estat de comptes del 2007
ENTRADES 2007

SORTIDES 2007
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S Olivaret

S Olivaret

Imhotep

Imhotep

Federació
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Socis
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Curnia

37,92

Socis

12000
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Curnia
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Caixa Catalunya

63034,04
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1190
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excursions

Dues imatges de la visita feta
al Barranc d’Algendar

Aquest any Amics del Museu de Menorca ha
tornat a posar en marxa el programa d’excursions que havia quedat aturat des de feia uns
quants d’anys.
El programa de visites començà el mes d’octubre
i finalitzà el mes de maig. La durada de les visites ha estat de 10 a 14h, aproximadament. I normalment estan dirigides a tota classe de públic,
encara que algunes son de més difícil accés o de
més llarga durada, però no és l’habitual.
El programa d’excursions de l’any 2007-2008,
ha estat molt complert amb visites al Museu de
Menorca i a diferents jaciments i paratges natu-
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rals sempre acompanyats de les explicacions de diferents especialistes, fet que ha agradat molt als participants ja
que han aprés moltes coses dels llocs que han visitat.
- El diumenge 21 d’octubre, es va fer una visita guiada a l’exposició sobre el jaciment de Son Olivaret al
Museu de Menorca on varen participar 25 persones. El següent diumenge es van visitar els jaciments
arqueològics de Ses Arenetes de Baix, Cala Blanca i Son Olivaret. El primer i el darrer són monuments
funeraris, mentre que la naveta de sa Cala Blanca és un hàbitat. Les explicacions van estar a càrrec de
Silvia Villalonga i Elena Sintes. Hi van assistir 55 persones.
- El diumenge 18 de novembre es va fer la visita guiada a les sales romanes del Museu de Menorca.
El diumenge següent s’havia de fer la visita a Sanitja que es va ajornar per culpa del mal temps. Al final
la visita es va realitzar el 4 de maig, amb la presència d’un grup dels Amics del Museu de Mallorca.
Fernando Contreras va explicar el jaciment de Sanitja. Hi van assistir 40 persones.
- El diumenge 16 de desembre vam visitar el Castell de Santa Àgueda, on vam poder comptar amb la
presència d’en Bernat Moll que ens va fer les explicacions i ens va guiar al voltant del castell. Van assistir
20 persones.
- El diumenge 27 de gener, es va fer la visita a la Catedral i al Seminari de Ciutadella. En aquesta ocasió
el nostre guia va ser en Gabriel Julià. Van assistir 45 persones.
- El diumenge 24 de febrer vam anar a la zona de La Vall, de Ciutadella, per visitar sa Bassa Verda. Les
explicacions històriques i arqueològiques van anar a càrrec d’en Toni Ferrer i en Pere Fraga ens va fer
l’explicació sobre l’ecosistema de les basses temporals de l’illa de Menorca. Van assistir 120 persones.
- El diumenge 30 de març, es va visitar el Barranc d’Algendar. Les explicacions sobre els barrancs de
Menorca, principalment de la seva flora, van estar a càrrec d’en Juan Juaneda mentre que en Toni Ferrer
va tornar a fer algunes explicacions de llegendes i històries sobre el barranc. Van assistir 80 persones
- Finalment, el diumenge 27 d’abril, vam fer la última visita d’aquest any, anant al jaciment talaiòtic de
Biniparratxet. Les explicacions les va fer en Simón Gornés, membre de l’equip director de les excavacions arqueològiques. Van assistir 25 persones
Aquesta experiència ha estat molt positiva i tenim previst fer un nou programa d’excursions pel proper curs amb
noves visites a jaciments arqueològics i paratges naturals de la nostra Illa. Esteu atents a la nostra pàgina web per
conèixer les noves propostes que us fem. Així mateix, si teniu algun suggeriment de lloc per visitar, no dubteu en
posar-vos en contacte amb nosaltres per veure quines possibilitats hi ha de tirar-ho endavant.

AMICS DEL MUSEU DE MENORCA
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torre d'en galmés 2008
Novament hem posat en marxa una edició del camp de treball arqueològic a Torre d’en
Galmés. Ja és el novè any que duem a terme aquesta activitat i molts els estudiants que
han anat passant i s’han format amb nosaltres. També hi ha una gran quantitat de feina
feta amb les excavacions de Talatí de Dalt i l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés.
Durant l’estiu del 2008 durem a terme la quarta campanya d’excavacions al Cercle 7.
Aquesta casa ens està oferint tota una sèrie de troballes realment excepcionals, com ja
vam avançar al número anterior de l’Imhotep. La seva estructura interna es conserva en
bastant bon estat, pel que podem veure perfectament les diferents habitacions. En base
al treball de laboratori podrem arribar a definir la seva funcionalitat, donat que dins cada
àmbit estem documentat una gran quantitat de material.

Vista de l’àmbit NW al final de la campanya del 2007

Les troballes d’objectes, com acabam de dir, són molt importants. Estem recuperant molts
fragments de ceràmica que amb el posterior treball de laboratori ens permetrà la restauració d’un nombre important de peces. Segons la seva ubicació dins un àmbit o un altre
de la casa i tenint en compte la funcionalitat de cada un d’ells, hauríem de poder arribar
a definir la utilització de l’espai dins el Cercle 7.
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Material talaiòtic i grec recuperat al cercle 7 durant la campanya del 2007

Finalment, la documentació de diversos enterraments dins la zona del pati ens obre noves perspectives i hipòtesis
de treball. El món talaiòtic enterra els seus morts a les necròpolis de coves artificials dels barrancs de l’illa, pel que
documentar una sèrie d’esquelets dins el pati d’una casa obre noves possibilitats. Estem pendents dels resultats de
les datacions de C14 per confirmar l’època de la seva mort, fet que ens hauria d’ajudar a poder entendre el perquè
d’aquests enterraments.
El camp de treball seguirà la seva organització habitual. Els alumnes participants es dividiran en dos torns, un al
juliol, de dia 13 a 26, i l’altre a l’agost, de dia 10 a 23. Els matins estarem al camp, excavant al cercle 7, i per les tardes anirem al Museu de Menorca on s’impartiran classes teòriques i pràctiques sobre arqueologia de Menorca.
Com cada any fem una crida a tots els socis interessats en col·laborar en els treballs d’excavació a que es posin
en contacte amb nosaltres a través dels canals habituals: e-mail de l’associació (info@amicsmuseumenorca.org)
i el telèfon del Museu (971350955). Les setmanes que no comptam amb la presència dels alumnes poden ser els
moments on pugui participar gent que tengui ganes de saber el que és una excavació arqueològica, però que no
disposi dels 15 dies per poder fer el curs.
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excavació arqueològica a curnia
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2007 es va portar a terme una excavació arqueològica al
conjunt talaiòtic de Curnia, organitzada pel Museu de Menorca i l’Associació d’Amics del Museu.
Aquest jaciment es troba molt a prop de Maó, tocant amb el polígon industrial, i s’hi accedeix per un
camí que parteix de la carretera de Sant Climent. Els elements més destacats del conjunt són els dos
talaiots i les estructures adjacents, però hi ha també, al mateix indret, un parell de coves artificials.
L’equip d’excavació va estar format per LluÍs Plantalamor, Antoni Ferrer, Joaquim Pons i Silvia
Villalonga com a co-directors (tot i que als dos darrers no els va ser possible participar en els treballs
de camp) i per Josep Quintana, Montserrat Anglada i Montserrat Vivó en qualitat d’arqueòlegs.
El treball, durant aquesta campanya, es va centrar en el talaiot occidental, més petit i amb unes
característiques arquitectòniques més intrigants. La seva tipologia feia pensar que es podia tractar
d’un talaiot arcaic, l’excavació del qual podria donar indicis sobre la cronologia de l’etapa inicial del
període talaiòtic.

Sitjots de la part nord del talaiot
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Es va procedir, primer de tot, a netejar de vegetació la part superior del talaiot i a retirar, després de documentar-la
a nivell fotogràfic i planimètric, una rampa de paret seca, d’època contemporània, adosada a la part nord de l’edifici.
Per sota d’aquesta rampa van apareixer uns murs talaiòtics i dos sitjots que podrien ser de la mateixa cronologia,
però amortitzats ja en època medieval. Els dos sitjots es troben connectats per una obertura de grans dimensions,
de forma més o menys rectangular. Aquesta característica singular, unida al fet que no va ser possible acabar-los
d’excavar, fa que la seva interpretació no sigui encara definitiva. Del seu interior es va recuperar una gran quantitat
de ceràmica, gairebé tota d’època islàmica.
El talaiot presenta una galeria que el travessa de banda a banda, i del qual, abans de l’excavació, només n’era
visible la meitat, ja que l’altra estava totalment colmatada de sediment. Des d’aquesta galeria, i a través d’un petit
corredor, s’accedeix a una petita cambra lateral d’uns dos metres quadrats. La campanya de 2007, per tant, va
permetre treure a la llum la interessant estructura interna d’aquest talaiot
Malhauradament, l’excavació d’aquests espais interns no va permetre obtenir massa informació sobre la funció
original de l’edifici i la seva data aproximada de construcció, perquè els materials que s’hi van recuperar es corresponen, de forma gairebé exclusiva, al moment de la seva amortització, durant el segle III aC. En aquest moment,
o potser un poc abans, es van adosar unes estructures a l’entrada nord del talaiot, que va servir possiblement com
a vivenda. Així ho semblen indicar les ceràmiques que s’hi van recuperar, majoritariament púniques ebusitanes i,
en menor proporció, ibèriques, itàliques i talaiòtiques. De l’interior de la galeria es van recuperar també nombrosos
molons, elements molt característics dels àmbits domèstics.

L’excavació de la part externa de l’edifici va
permetre la recuperació de grans quantitats de
fragments d’àmfores púniques ebusitanes, corresponents a tipologies amb unes cronologies semblants a les ceràmiques de l’interior de la galeria.
La intervenció es va completar amb la restitució,
amb l’ajuda d’una grua, d’algunes pedres del
talaiot que havien caigut o s’havien desplaçat de
la seva posició original, posant en perill la seva
estabilitat.
El treball al jaciment de Curnia Nou no seria possible sense la col·laboració de la família OsunaSard, propietaris del jaciment i que ens han donat
permís per poder excavar. També hem d’agrair la
col·laboració de Consell Insular de Menorca, ja
que hem pogut dur a terme el treball gràcies a la
seva subvenció econòmica.

Galeria transversal del talaiot
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un grup d'amics del museu de mallorca
visiten menorca

Amics del Museu de Mallorca a Torre d’en Galmés

Entre els dies 30 d’abril i 4 de maig un petit grup de socis d’Amics del Museu de Mallorca
encapçalats pel seu president, l’escriptor Pere Morey, van visitar Menorca per tal de conèixer
els nostres monuments, especialment les basíliques paleocristianes. El grup va esser acompanyat en tot moment per membres de la Junta d’Amics del Museu de Menorca.
Tot just arribar en avió i abans d’anar a l’hotel van visitar la casa de Biniparratxet, el jaciment
talaiòtic de Torellonet Vell i la basílica paleocristiana de Torelló. Entre els dies 1, 2 i 3, van
visitar Maó, es Castell, Alaior i Ciutadella, el castell de sant Felip i els jaciments de Trepucó,
Torre d’en Galmés, Son Bou, Torralba d’en Salort, naveta dels Tudons i Cala Morell. El
divendres dia 2 capvespre van venir al Museu i el diumenge dia 4, van anar, primer a la basílica
paleocristiana de Cap des Port i, tot seguit i de manera conjunta amb la nostra associació es
va visitar l’àrea de Sanitja.
Aquesta visita va refermar lligam entre les dues associacions. Els companys de Mallorca ens
van convidar a visitar la seva illa, fet que esperam correspondre l’any vinent.
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2n. Premi (ex-aequo)
es molí des castell,
autor: Rafael Fèlix Puiggrós

2n. Premi (ex-aequo)
pèrdua,
autor: Teresa Santacana Mejías
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