
INVENTARI COL·LECCIÓ FLAQUER

Sala 1 porxades

PARETS
1 Plat fondo ceràmica romana africana.
1 plat de peix púnic ebussità
1 Quadre amb el títol 
1 quadre fotografia de grup

ARMARI 1 (VITRINA)
Balda 1 o superior: tot de procedència púnica ebussitana.

4 gerretes amb nansa
1 gerreta sense nansa
3 ungüentaris de vidre
5 ungüentaris de fang cuit
1 figureta de Tanit Púnica

Balda 2

1 politja de metall (ferro?)
1 esperó de bronze
1 ungüentari de fang cuit
3 campanes de metall
1 petit recipient circular de metall, possible mesura.
2 didals islàmics de bronze
2 peces rectangulars de bronze amb anella a la part posterior, Sivella? 
1 punta de llança de ferro
1 espiral de bronze talaiòtica
1 peix tallat en os (púnic?).

Balda 3

Penjat sobre cartrons a la paret de l’armari: col·lecció de bronzes:
1 cartró amb 5 agulles amb perforació a la part superior i 1 espàtula/cullera, possiblement romanes. 
ACVS  Números n.101/n. 55.
1 cartró amb 6 objectes de metall fets a motlle amb decoració en relleu. N. 40/41/42/43/44/45.
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1 cartró amb dues cares antropomorfes fetes de bronze a motlle.
1 cartró amb Objecte de bronze (mànec o nansa de gerra) amb cara humana i boca oberta, està 
fragmentat. N. 110.
1 braçalet de bronze estriat.

Sobre la balda 3, primer prestatge de vidre:

12 llumetes romanes
1 vaset de base arrodonida tallat en marbre. Romà
3 punxons de bronze dins un pot de vidre. N. 120/130?/13?

Sobre la balda 3, segon prestatge:

2 llumetes de plat deformat islàmiques, N. 190/191
1 llumeta de vernís negre N. 192
1 tapadora N. 145?
1 gerreta gris emporitana, N.244
Nansa greco itàlica amb segell de fàbrica.
1 petit plat de peix ibèric amb decoració polilineal vermella. N. 160
1 placa rectangular de marbre blanc, N. 24
1 placa de pedra amb forat i decoració incisa de tres cercles. N. 20
1 Nansa rectangular amb decoració incisa d’espina de peix, talaiòtica. N.21
1 llumeta islàmica circular amb bec, pasta gris.
2 fragments de llumeta islàmica
1 llumeta islàmica pasta taronja.
1 llumeta islàmica base circular i coll llarg amb vidriat verd melat. N. 150?
1 fragment de llumeta cristiana amb creu incisa al revers.
1 bec de gerra o llumeta islàmica amb vidriat verd i línies verdes.
1 mini gerreta de fang cuit amb nansa
1 botella de metall moderna, N.304
1 objecte de metall amb argolla i forma de gota, possible pastell o pom de porta.
1 tapadora circular amb bec central, púnica o Ibérica?

Balda 4

1 disc de bronze amb decoració incisa. N.116
2 gerretes gris Emporitanes, N. 245/247
2 bases de peu de galeta de ceràmica de vernís negre, N. 216/217.
1 fusaiola de pedra N. 303
1 gerreta grega N. 163
1 mà amb ram de raïm de marbre, n. P.27?
1 petit bol amb peu anul·lar ceràmica gris emporitana
1 fusaiola púnica ebussitana N. 226
1 ungüentari púnica ebussitana
1 copa peu diferenciat de vernís negre.
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1 copa/bol de vernís negre de llavis oberts.
3 peus de vernís negre, N. 213/214/215.
1 Anell de vidre N. 175
1 coll de vidre verd aiguamarina, N. 181.
1 pivot d’àmfora amb segell, greco itàlica.
1 fragment de coll d’àmfora amb segell, greco itàlica.
2 bases de peu anul·lar , pasta gris ebussitana.
2 fragments de coll de gerra amb decoració incisa en ziga zaga.
1 fragment de vas talaiòtic amb nansa bífida.

Grup d’objectes meso americans:

1 petita figura zoomorfa tallada en pedra
3 industria lítica N. 225
1 cara zoomorfa de fang cuit N.223 
1 cara de deïtat N. 222
1 llavor de fruit 

Balda 5

1 baldufa de llenya i os, moderna
Gerra ibèrica amb dues nanses i decoració pictòrica en marró.
1 bol ibèric N. 240
2 culleres de plata modernes
1 capseta de “IVENSALPEN”  amb 2 fragments de ceràmica talaiòtica i decoració incisa d’espina de 
peix.
1 capça de cartró amb: 1 botó de bronze amb cara de lleó i 1 sivella rectangular amb decoració floral 
N. 14
1 visor de càmera fotogràfica i 1 lent fosca
1 capsa de pastilles moderna
1 moneda: anvers amb cavall alat i revers dona 
2 mesures de pes modernes de metall
1 segell de metall de “Juan Flaquer”
2 gerretes de coure modernes
1 pom de bronze N. 123
1 tisores modernistes
1 huevera de metall
4 pesos de ferro sobre llenya: “ John Over London”

Baix l’armari 1:

1 morter circular tallat en pedra 
2 amforetes de vaixell modernes
1 caixa de llenya amb:
3 bols de mesura de metall moderns
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2 nanses de morter de metall
1 salsera vidriada
1 pivot
1 coll de bronze amb decoració incisa.

Dins un capell:

15 pondus de nanses púniques
Ceràmica informes varis
5 percussors
1 pivot
1 nansa
1 campana pes metall.

ARMARI/TOCADOR 2

1 Amforeta llum de vaixell 
1 capsa de llenya amb negatius de vidre i material fotogràfic d’excavacions.

CALAIX 1

2 organitzadors de llenya amb petits objectes varis , objectes d’ornamentació de bronze d’època 
talaiòtica , sivelles romanes, denes púnica, peces d’os, vidre, 1 escarabeu egipci, un queixal.

CALAIX 2

1 ungüentari de vidre romà color aiguamarina.
1 ungüentari de vidre púnic groc amb decoració en relleu 
2 penjolls de pectorals talaiòtics de plom?. Dins una capseta taronja.
1 destral de ferro
1 destral de bronze
8 taps d’os 4 amb decoració de cercles concèntrics. Dins una capsa de llenya.
8 objectes mesoamericans dins una capsa de llenya
8 fragments de sigilata amb decoració en relleu de llumetes romanes dins una capsa “fábrica de 
tabacos”
7 objectes d’os, 4 punxons 1 cullera dins una capsa de cartró. N. Del 184 al 189.
1 Mànec de ganivet amb perforacions, dins una capsa de cartró. “Trapucó”.

CALAIX 3

1 tinter de fang  esmalt blanc i blau s. XVIII
1 capsa amb fragments d’ungüentari de vidre policromat púnic ebussità.
1 fragment de ceràmica púnica amb vernís vermell
19 anells de bronze dins una capsa. N. 100
6 ungüentaris de fang púnics dins una capsa.
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1 cilindre d’os
1 tub de vidre amb objectes tallats en os i fòssils
9 objectes de bronze dins una capsa que posa  “Menorca siglo XVIII”.
1 llança de bronze dins una caixa, N. B 109.
1 fragment d’uixebti de faiança verd egipci

CALAIX 4

Bases de ceràmica púnica de vernís negre dins una caixa de “Maduro oscuro”
2 fragments informes de ceràmica pretalaiòtica “Mongofre Naveta de Flaquer”
1 pivot ceràmica gris ebussitana.
1 base vas pretalaiòtic dins capsa de llenya blanca. 1955.
1 fragment de ceràmica gris eb. Amb decoració incisa dins capseta .
3 fragments de ceràmica pretalaiòtica dins capsa vermella “ Comerma de na Garita”
5 fragments de sigilata amb decoració en relleu dins una capsa.
11 fragments de Kalathos
10 sílex i 1 conxa dins una capsa: silex (Minorca). N. 152/153.
11 fragments de sigilata amb decoració en relleu dins una capsa de puros.
38 fragments de sigilata amb decoració en relleu dins una capsa
1 fragment de ceràmica pretalaiòtica
15 fragments de sigilata africana amb decoració incisa i marques
32 fragments de sigilata amb decoració dins una capsa que posa “Estampillas sigillata”. 

ARMARI/ CALAIXERA 3

3 fragments d’ou d’estruç amb decoració pictòrica en vermell, púnic ebussità.
1 fòssil

CALAIX 1

11 Fragments de ceràmica talaiòtica de Torelló.

CALAIX 2

9 dents de peix i cetaci
3 caracoles
3 fòssils
1 element lític mosoamericà
1 cap circular de bronze

CALAIX 3

10 síllex indústria lítica dins una capsa de sellos: “Paleolítico. Tejar de Portazgo”
8 síllex indústria lítica dins una capsa “Prado de los Llaneros, Madrid”
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CALAIX 4

4 vasets talaiòtics
6 fragments de ceràmica talaiòtica
1 bol parets fines 1 gerreta talaiòtica d’imitació 
1 gerreta gris emporitana amb restes de calç d’enterrament.

CALAIX 5

6 projectils de plom ovalats
1 objecte de plom amb forma de conxa
1 objecte de plom amb decoració en relleu, N. 34
16 punxons d’os (Trapucó/ Els Morlans)

CALAIX 6. Bronze

4 puntes de llança
2 espàtules llargues
1 tirador
1 punta de llança doblegada
2 botons
10 claus de secció quadrada
2 espàtules
1 agulla fina
1 agulla amb ànima.

CALAIX 7. Peveters talaiòtics

2 vasos globulars
3 tapadores
2 peveters sencers

CALAIX 8. Bronze talaiòtic

38 braçalets
2 anells.

CALAIX 9 

11 llingots de plom. Nombres: 255/133/10/160/280/185

CALAIX 10. Bronze

1 peça de dues bolles fusionades
8 penjolls bicònics
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1 espàtula
1 punta de llança
1 clau
3 fragments de llança
18 fragments indeterminats

CALAIX 11

7 anelles re aprofitament de ceràmica púnica,  agafats amb un cordó
24 fusaioles de diferents formes i tipologies, agafades amb un cordó.
2 fusaioles
6 botons d’os amb perforació central, decoració incisa polilineal i cercles concèntrics.
1 botó de pedra
1 conxa amb perforació, penjoll.

CALAIX 12

Vasets “de xupito” troncocònics amb nansa recte i decoració incisa de punts.
37 de sencers
10 fragments

Estants de baix dins l’armari 3:
144 bales de fona circulars de diferents mides
4 tapadores púniques
4 vasos troncocònics amb decoració incisa, talaiòtic
3 vasos globulars amb vora oberta
1 base de peu anul·lar (pretalaiòtica?)
1 gerreta gris emporitana amb restes d’enterrament en calç
5 fragments d’olla globular amb petita nansa amb perforació. Talaiòtica
1 pipa de ceràmica, púnica?

ESCALA

1 Àmfora DRESSEL 20
1 Àmfora romana
1 Àmfora islàmica
1 gerra moderna amb vidriat melat.
1 quadre de una làmina “Boceto Joan Ramis, 1818”
2 amolons, un era al soterrani i l’altra al terrat.
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Sala 2 porxades

ARMARI 1: 171 peces.

Armari 1, balda 1, caixa 1.
42 peces. Vasos de doble fons, alguns molt fragmentats.

Armari 1, balda 2, caixa 2.
50 peces. Vasos de doble fons i vasos troncocònics.

Armari 1, balda 3, caixa 3.
53 peces. Vasos de doble fons i vasos troncocònics.

Armari 1, Balda 3, Caixa 4.
26 peces. Vasos de doble fons.

ARMARI 2: 144 peces.

Armari 2, balda 1, caixa 5.
16 peces:
.- 7 vasets troncocònics amb agafador.
.- 1 olla globular.
.- 2 tasses troncocòniques amb ansa anular.
.- 2 vasos troncocònics amb agafador.
.- 1 vas de doble fons.
.- 2 tasses troncocòniques amb ansa de botó.
.- 1 copa troncocònica.

Armari 2, balda 2, caixa 5.
15 peces:
.- 1 escudella amb òmfal.
.- 1 olla globular.
.- 11 vasos de doble fons.
.- 1 gerreta piriforme.
.- 1 olleta globular de boca ampla.

Armari 2, balda 3, caixa 6.
18 peces:
.- 1 punxó d’os
.- 1 cullera d’os
.- 1 cassoleta de peveter amb tapadora.
.- 1 vas troncocònic.
.- 14 vasos de doble fons.
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Armari 2, balda 4, caixa 6.
29 peces:
.- 2 bases de plat de peix púnics ebusitans.
.- 1 base de morter púnic ebusità.
.- 1 òmfal d’una escudella talaiòtica.
.- 3 bases de gerretes romanes o púniques
.- 3 tapadores d’àmfora púniques.
.- 1 vas troncocònic.
.- 18 vasos de doble fons.

Armari 2, balda 5, caixa 7.
25 peces:
.- 5 pesos de teler o pondus. Un d’ibèric.
.- 7 percussors
.- 1 gerra gris emporitana.
.- 1 vas troncocònic amb agafador.
.- 1 fragrment de contenidor globular amb una ansa en forma de doble destral.
.- 3 discs de plom.
.- 1 cub de plom.
.- 6 vasos de doble fons.

Armari 2, balda 6, caixa 8.
41 fragments de ceràmica talaiòtica que corresponen a anses decorades i a fragments de vora d’olles o 
contenidors decorats amb cordons aplicats.

Peces en caixetes, i distribuïdes per l’habitació 2.
19 objectes:
.-10 projectils de fona ovalats.
.- 7 projectils de fona redons.
.- 1 morter.
.- 1 destral de bronze.
.- pedra de forma estranya.

Fòssils, caixa 10.
13 fòssils.

Llauna, nº14 
Llauna metàl·lica que conté al seu interior fragments de ceràmiques talaiòtiques, informes i formes.
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MONETARI

Cos superior del monetari.

Calaix 1: total 51 monedes.
Safata 1: 29 monedes ibèriques.
Safata 2: 11 monedes ibèriques.
Safata 3: 10 monedes ibèriques.
Safata 4: 9 monedes ibèriques.

Calaix 2: total 37 monedes.
Safata 1: 13 monedes ibèriques.
Safata 2: 4 monedes ibèriques.
Safata 3: 11 monedes ibèriques.
Safata 4: 9 monedes ibèriques.

Calaix 3: total 42 monedes.
Safata 1: 9 monedes ibèriques.
Safata 2: 10 monedes ibèriques.
Safata 3: 11 monedes ibèriques.
Safata 4: 14 monedes ibèriques.

Calaix 4: total 75 monedes.
Safata 1: 6 monedes ibèriques.
Safata 2: 28 denaris romans republicans.
Safata 3: 17 monedes de bronze romanes.
Safata 4: 24 denaris romans republicans.

Calaix 5: total 84 monedes.
Safata 1: 26 denaris romans republicans.
Safata 2: 8 denaris romans republicans.
Safata 3: 25 denaris romans republicans.
Safata 4: 25 denaris romans republicans.

Calaix 6: 39 monedes.
Safata 1: 15 monedes de bronze romanes republicanes.
Safata 2: 15 monedes de bronze romanes
Safata 3: 8 monedes de bronze romanes alguna republicana.
Safata 4: 1 moneda.

Calaix 7: total 46 monedes.
Safata 1: 10 monedes de bronze romanes alt imperials.
Safata 2: 10 monedes de bronze , 8 alt imperials, 1 baix imperial, 1 fustro.
Safata 3: 12 monedes de bronze romanes alt imperials.
Safata 4: 14 monedes, 13 monedes de bronze, 1 denari.
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Calaix 8: total 59 monedes.
Safata 1: 16 monedes de bronze romanes alt imperials (Flavis).
Safata 2: 14 monedes de bronze, 1 d’Ebussus, 13 romanes alt imperial (Trajà).
Safata 3: 16 monedes romanes alt imperials (Domicià).
Safata 4: 13 monedes romanes de bronze alt imperials (Trajà, Adrià).

Calaix 9: Total 53 monedes.
Safata 1: 13 monedes, 1 moneda ibèrica, 12 monedes romanes alt imperials (Adrià i Antoni Pius).
Safata 2: 13 monedes de bronze romanes alt imperials (Antoni Pius)
Safata 3: 14 monedes de bronze romanes republicanes i alt imperials.
Safata 4: 13 monedes de bronze romanes alt imperials.

Calaix 10: total 54 monedes.
Safata 1: 12 monedes alt imperial. 11 monedes de bronze, 1 denari.
Safata 2: 13 monedes de bronze romanes alt imperials.
Safata 3: 15 monedes de bronze romanes alt imperials (Antoni Pius).
Safata 4: 14 monedes de bronze romanes alt imperials (Antonins).

Calaix 11: total 46 monedes.
Safata 1: 11 monedes romanes alt imperials. 10 de bronze, 1 denari (Antonins).
Safata 2: 11 monedes romanes alt imperials. 9 de bronze, 2 denaris.
Safata 3: 10 monedes romanes alt imperials 8 de bronze, 2 denaris.
Safata 4: 14 monedes romanes alt imperials de bronze.
Calaix 12: total 48 monedes.
Safata 1: 11 monedes romanes alt imperials. 10 de bronze, 1 denari. (Felip l’Àrab)
Safata 2: 12 monedes romanes alt imperials de bronze. (Felip l’Àrab i Gordià).
Safata 3: 13 monedes romanes alt imperials de bronze (Felip l’Àrab, Julia Mammae, Balbinus).
Safata 4:12 monedes romanes alt imperials de bronze (Gordià i Felip l’Àrab).

Calaix 13: total 50 monedes.
Safata 1: 16 monedes de bronze romanes alt imperials (Claudi i Felip l’Àrab).
Safata 2: 14 monedes. 13 antoninians, 1 tresseta. (Felip V Borbó).
Safata 3: 12 monedes antoninians i bronzes.
Safata 4: 8 monedes antoninians i bronzes.

Calaix 14: total 46 monedes.
Safata 1: buida.
Safata 2: 26 monedes romanes  baix imperials.
Safata 3: buida.
Safata 4: 22 monedes romanes baix imperials.

Calaix 15: total 115 monedes
Safata 1: 30 monedes romanes baix imperials.
Safata 2: 27 monedes romanes baix imperials.
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Safata 3: 28 monedes romanes baix imperials.
Safata 4: 30 monedes romanes baix imperials.

Calaix 16: total 108 monedes.
Safata 1: 31 monedes romanes baix imperials.
Safata 2: 29 monedes romanes baix imperials.
Safata 3: 29 monedes romanes baix imperials.
Safata 4: 19 monedes romanes baix imperials.

Calaix 17: total 30 monedes.
Safata 1: 14 monedes de bronze.
Safata 2: buida.
Safata 3: 16 monedes de bronze.
Safata 4: buida.

Calaix 18: total 101 monedes.
Safata 1: 26 monedes. Monedes islàmiques, dels Austries i tokens anglesos.
Safata 2: 26 monedes. Medalles Isabel II, monedes dels Austries i dels Borbons.
Safata 3: 29 monedes. Monedes medievals dels Austries i dels Borbons.
Safata 4: 20 monedes. Monedes Consells Municipals de Menorca, pesseta Pau la Ganga, Medalles.

Calaix 19: total 34 monedes
Safata 1: 15 monedes de bronze estrangeres.
Safata 2: 15 monedes de bronze estrangeres.
Safata 3:buida
Safata 4: 4 monedes i medalles de bronze.

Calaix 20: buit.

Calaix 21: 22 objetes
Safata: 12 monedes i  medalles de bronze (romanes alt imperials i estrangeres).
3 segells del segle XVII, 2 anglesos, 1 espanyol.
7 peces indeterminades de plom i bronze.

Calaix 22: buit.

Calaix doble 23-24: 16 objectes
.- Medalla exposició balear.
.- Medalla Real Academia
.- 1 matriu medalla commemorativa Carles IV
.- 1 lingot de bronze de Sant Vicent d’Alcaidus
.- 1 destral de bronze de Biniaiet.
.- 1 medalla exposició universal de 1889
.- 5 rubles de bronze
.- 4 Tokens anglesos
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.- 1 caixa amb monedes de bronze tallades (18 monedes)

.- 1 Planxa matriu amb dues medalles de Carles IV

.- 1 moneda de Pius IX

.- 1 caixeta amb petites monedes de bronze baix imperials.

.- 1 token anglès dins caixeta circular de plàstic.

Cos inferior del monetari

Balda 1.
Balda 1, superior esquerra.
Safata 1: 37 monedes de Gran Bretanya i Estats Units.
Safata 2: 40 monedes de bronze de Gran Bretanya.
Safata 3: 40 monedes de bronze de Gran Bretanya.
Safata 4: 36 monedes de gran Bretanya.

Balda 1, inferior esquerra.
Safata 1: 32 monedes de bronze espanyoles.
Safata 2: 39 monedes dels austries i dels borbons.
Safata 3: 28 monedes i medalles espanyoles.
Safata 4: 32 monedes d’Espanya.

Balda 1, centre.
Caixa England: 3 monedes angles del segle XVIII.
Caixa Tokens: 5 tokens anglesos.
Caixa Isabel II: 6 monedes espanyoles de Isabel II.
Caixa Ferran VII: 10 monedes de Balears de Ferran VII.
Paper de diari: 11 monedes de Gran Bretanya, reina Victòria i Eduard VII.
Caixa décimas de Real: 5 décimas de Real de Isabel II.
Caixa Gibraltar: 17 tokens de Gibraltar.
Caixa Nemausus: 11 monedes romanes alt imperials de Nemausus.
Caixa Gamma Globulina: 5 monedes de bronze.
Caixa Isabel II: 8 monedes
Caixa Redoxon_: 6 monedes, tressetes.
Caixa monedas Europa: 6 monedes franceses, 1 moneda italiana.

Balda 1, dreta.
Safata 1: 30 monedes i medalles italianes
Safata 2: 20 monedes de França
Safata 3: 33 monedes russes i àrabs
Safata 4: 29 monedes àrabs.

Balda 2

Balda 2 superior esquerra: 45 caixetes, 1 moneda petita de bronze.
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Balda 2 inferior esquerra: 52 caixetes, 1 moneda embolicada, 2 monedes àrabs de plata, 1 moneda de
bronze dels austries o dels borbons.

Balda 2, centre: 18 monedes o medalles de bronze.

Balda 2, dreta: 39 caixetes i caixeta Rojos Menorca (monedes de los Consejos municipales de 
Menorca).

Balda 3:
.- Caixa amb 85 sobres (aprox) amb monedes. Alguns sobres estan buits.
.-  Caixa amb 27 monedes i medalles de plata i bronze
.- Caixa amb 181 monedes de 25 cèntims
.- Caixa amb 26 caixetes.
.- Caixa amb 21 monedes embolicades.
.- Caixa amb 41 caixetes, 1 moneda embolicada, 2 monedes petites.
.- Caixa amb 9 monedes ibèriques.

PLANTA BAIXA/ENTRADA/ DESPATX MONETARI
ARMARI ANGLÈS
Llibres, separates + de 100

ARMARI MONETARI PART INFERIOR
TOT EL QUE NO SON MONEDES
1 rosari de metall i denes de llenya
32 medalles religioses
1 rajola islàmica, verd i manganés
1 petit quadre amb un fragment de pissarra amb decoració incisa
22 pesos anglesos
4 pesos
9 pesos anglesos sobre planxa N. 30
Conjunt per estudiar les monedes: 1 balança, 1 compàs, dues pedres.
2 llibres petits amb tapes de cuir:

- SENECA, Tragediae.

- CAIVS SVETONIVS

CAIXA AMB DENES PÚNIQUES I VARIS
5  fragments de sílex melat
2 denes pedra circulars amb forat central
5 fragments de denes de pasta de vidre
1 dena de pasta de vidre
2 pedres tallades
2 gotes de vidre circulars
1 escòria de vidre
1 base d’ungüentari de vidre
1 dena de vidre fusionada amb restes d’un possible collar de bronze o ferro
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1 collar llarg sencer de cilindres i bolletes de lapislàtzuli?, probablement egipci. N. F.18
2 ungüentaris de vidre cilíndrics, púnics.
36 botilets cilíndrics amb denes de collar de pasta de vidre púniques.
1 dena bicònica plom talaiòtica
1 cilindre
1 dena circular de bronze.
1 dena Mèxic, pedra o os.

Altres:

Manuscrits Joan  i Antoni Ramis
Llibres biblioteca
Documentació varia.
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