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RESUM
ƋƵĞƐƚĂƌƟĐůĞƚĠĐŽŵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞĐƟƵĞƐƚƵĚŝĂƌŝĚŽŶĂƌĂĐŽŶğŝǆĞƌůĞƐŵŽŶĞĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĞƐ ĞŶ ůĞƐ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐ ĚĞů ũĂĐŝŵĞŶƚ ĚĞ DĂƐ ĂƐƚĞůů Ă WŽƌƋƵĞƌĞƐ͘ ů ĐŽŶũƵŶƚ ĚĞ ŵŽŶĞĚĞƐ
estudiat data d’entre els segles III aC i IV dC. Es presenta un catàleg acurat amb la informació
individualitzada de cada una de les monedes i una visió global del conjunt.
ABSTRACT
dŚŝƐƉĂƉĞƌĂŝŵƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĐŽŝŶƐĨŽƵŶĚŽŶƚŚĞĂƌƋƵĞŽůŐŝĐĂůĞǆĐĂǀĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞ
site of Mas Castell (Porqueres). Its chronology has been stablished between the III BC and the
/sĐĞŶƚƵƌŝĞƐ͘dŚŝƐƉĂƉĞƌŝŶĐůƵĚĞƐĂŶĂĐĐƵƌĂƚĞĐĂƚĂůŽŐƵĞǁŝƚŚĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨĞĂĐŚ
coin and also pretends to give a global vision of them.

Introducció
ů ƉƌĞƐĞŶƚ ĂƌƟĐůĞ ƚĠ ĐŽŵ Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞĐ-

ůƉƌĞƐĞŶƚƚĞǆƚƚĠĚŽƐĂƉĂƌƚĂƚƐĞŶĞůƐƋƵĂůƐĞƐ

ƟƵĚŽŶĂƌĂĐŽŶğŝǆĞƌů͛ĞƐƚƵĚŝƋƵĞƐ͛ŚĂƌĞĂůŝƚǌĂƚ

parla, de manera molt breu, de l’història de les

de les monedes del jaciment de Mas Castell a

ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐĂDĂƐĂƐƚĞůůŝĚĞůƉƌžƉŝũĂĐŝŵĞŶƚ͘EŽ

WŽƌƋƵĞƌĞƐ͘hŶĐŽŶũƵŶƚĚĞϱϰŵŽŶĞĚĞƐƋƵĞĮŶƐ

pretenen res més que ser un resum del que avui

ara no havia estat estudiat en profunditat i que

dia en sabem per posar el lector en situació.

ĨŽƌĞŶ ƌĞĐƵƉĞƌĂĚĞƐ Ăů ůůĂƌŐ ĚĞůƐ ĂŶǇƐ Ě͛ĞǆĐĂǀĂcions en aquest jaciment. Cal tenir en compte
que s’han estudiat les monedes que avui dia es
conserven al Museu Arqueològic de Banyoles,
malgrat que n’hi podria haver altres trobades
ĞŶĂƋƵĞƐƚũĂĐŝŵĞŶƚƋƵĞŚĂŐŝŶĂĐĂďĂƚĞŶĐŽůͼůĞĐcions privades, les quals no són presents aquí.

ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĞůŐƌƵŝǆĚĞůƚĞǆƚ͕ŽŶ
ĮŐƵƌĂů͛ĞƐƚƵĚŝĚĞůĞƐŵŽŶĞĚĞƐ͕ĚĞůĞƐƋƵĂůƐƐĞ͛Ŷ
presenten els aspectes principals i se n’intenta
ĞǆƉůŝĐĂƌƵŶĂǀŝƐŝſĚĞĐŽŶũƵŶƚ͘ĂůƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞĠƐƵŶĐŽŶũƵŶƚĨŽƌĕĂƉĞƟƚƉĞƌĞǆƚƌĞƵƌĞ͛Ŷ
ƵŶĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĞůƚŽƚĐůĂƌĞƐ͕ƉĞƌžĂŝǆžŶŽƚƌĞƵ
l’interés a tenir aquestes monedes ben cone-
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gudes. Un cop vistes les mondes, s’ha dedicat
ů͛ƷůƟŵĂƉĂƌƚĂƚĚĞů͛ĂƌƟĐůĞĂůĐĂƚăůĞŐŶƵŵŝƐŵăƟĐ͕

Sembla plausible que en època ibèrica hi
hagués a Mas Castell un oppidum que aparent-

on es mostra l’estudi de cada moneda de manera individualitzada i es presenten tots els seus

ment fou abandonat al 195 aC després de la vic-

detalls.

ser el d’Ullastret (Burch et al. 1999, 121).

ƚžƌŝĂĚĞĂƚſ͕ĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂŵĂŶĞƌĂƋƵĞŚŽǀĂ

ƉƌŽĮƚĞŵ ĂƋƵĞƐƚ ďƌĞƵ ĂƉĂƌƚĂƚ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝ

Poc temps després de l’abandonament de

ƉĞƌ ĞǆƉůŝĐĂƌ ĞůƐ ĚĞƚĂůůƐ ĚĞ ůĞƐ ĞŶƚƌĂĚĞƐ ĚĞů ĐĂ-

l’oppidum es va construir un temple sobre Mas

ƚăůĞŐ͘,ĞŵƉĞŶƐĂƚƋƵĞƉŽƐĂŶƚƵŶĞǆĞŵƉůĞƐĞƌŝĂ

Castell, dedicat a una divinitat desconeguda,

ŵĠƐĐůĂƌƋƵĞĞǆƉůŝĐĂŶƚͲŚŽĚĞŵĂŶĞƌĂƚĞǆƚƵĂů͗

que hauria perviscut, segurament i molt possiďůĞŵĞŶƚĂŵďĚŝĨĞƌĞŶƚƐƌĞĨŽƌŵĞƐ͕ĮŶƐĂƉƌŝŶĐŝƉŝƐ

ϭͲEŽŵŝŶĂů͖ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ƉĞƐ ĞǆƉƌĞƐƐĂƚ ĞŶ Őƌ͖ ĚŝăŵĞƚƌĞĞŶŵŵ͖ĞŝǆŽƐĞŶŚŽƌĞƐ͘
Autoritat emissora. Cronologia. Autoritat emissora
Anvers: Descripció anvers
ZĞǀĞƌƐ͗ĞƐĐƌŝƉĐŝſƌĞǀĞƌƐ
Observacions:
Núm. ref. : Número de referència en l’inventari
del Museu Arqueològic de Banyoles.
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El jaciment
El Mas Castell es localitza sobre un turó de
cinc metres d’alçada a l’oest de l’estany de BaŶǇŽůĞƐ͘ Ŷ Ğů ŵĂƚĞŝǆ ƚƵƌſ ŽŶ ƚƌŽďĞŵ DĂƐ ĂƐƚĞůů͕ĂǀƵŝĚŝĂƵŶĞĚŝĮĐŝƌĞƐƚĂƵƌĂƚƐŽƚĂĚĞůƋƵĂůŚŝ
ha restes ibèriques, romanes i medievals, s’alça
també l’església de Santa Maria, en la vessant
del turó més propera a l’estany (Burch et al.
1999, 8).
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſƐĞŵďůĂŝĚžŶŝĂƉĞƌƋƵĂůƐĞǀŽůƟƉƵƐ
d’assentament humà, ja que disposa de terres
ĨğƌƟůƐ͕ĨăĐŝůĂĐĐĠƐĂů͛ĂŝŐƵĂ͕ƚĂŵďĠĂƚĞƌƌĞŶǇƐĚĞ
pastura i el seu enturonament permet una defensa fàcil (Burch et al. 1999, 8).
ůůůĂƌŐĚĞůƐĞŐůĞyy͕ĚĞƐĚĞůƐĂŶǇƐϰϬĮŶƐĂ
ĮŶĂůƐ ĚĞ ƐĞŐůĞ͕ Ɛ͛ĞǆĐĂǀĂƌĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ƉĂƌƚƐ ĚĞů
ƚƵƌſŝƚĂŵďĠƐ͛ŚŝƌĞĐŽůůşŵĂƚĞƌŝĂůĞŶƐƵƉĞƌİĐŝĞ
(Burch et al. 1999, 9).

del segle III dC. Es pensa que fou un temple teƚƌăƐƟůĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƌĞĚƵŢĚĞƐ͘ĂůĨĞƌŶŽƚĂƌů͛ƷƐ
de gres en la seva construcció (material que no
es troba a prop), cosa que n’evidencia que es va
ŝŶƚĞŶƚĂƌĚŽŶĂƌƵŶĐĞƌƚůƵǆĞĂĂƋƵĞƐƚĂĐŽŶƐƚƌƵĐció (Burch et al. 1999, 121-122).
ƉĂƌƟƌĚĞĮŶĂůƐĚĞůƐĞŐůĞ/sŽƉƌŝŶĐŝƉŝƐĚĞů
sů͛ĞƐƉĂŝƐ͛ƵƟůŝƚǌăĐŽŵĂĐĞŵĞŶƟƌŝ͘>ĂƟƉŽůŽŐŝĂ
de les tombes i la seva orientació duen a pensar
que són anteriors a l’església que es construirà
a principis del segle VI, és a dir, l’església es farà
ŽŶ Śŝ ŚĂǀŝĂ Ğů ĐĞŵĞŶƟƌŝ ŝ ŶŽ Ăů ƌĞǀĠƐ ĐŽŵ ƉŽdria semblar més habitual. Dita església era de
planta basilical i constava de tres naus i cinc tramades a més d’absis de planta rectangular. Molt
possiblement aquesta església es va construir
Ăŵď ůĂ ǀŽůƵŶƚĂƚ ĚĞ ĐƌŝƐƟĂŶŝƚǌĂƌ ů͛ĞƐƉĂŝ ĚĞ DĂƐ
ĂƐƚĞůůŝƚĂŵďĠĞůĐĞŵĞŶƟƌŝ;ƵƌĐŚet al. 1999,
125).
Malgrat no haver-hi una fase clara d’ocupació
ĚƵƌĂŶƚĞůďĂŝǆŝŵƉĞƌŝ͕Ɛ͛ŚĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚǀĂƌŝĞƐ
ŵŽŶĞĚĞƐ͕ ŵĂůĂƵƌĂĚĂŵĞŶƚ ĞŶ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐ ĚĞůƐ
anys 70, que semblen evidenciar que el temple
ŽĞůĐĞŵĞŶƟƌŝĞƌĞŶƵŶůůŽĐƉƌŽƵĐŽŶĐŽƌƌĞŐƵƚ͘
,ŝƐƚžƌŝĂĚĞů͛ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſ
Les primeres troballes arqueològiques al jaciment de Mas Castell les efectuà i documentà Pere Alsius, entre els anys 1925 i 1928. Es

Les monedes ibèriques i romanes del jaciment de Mas Castell (Porqueres)

trobaren abundants fragments ceràmics i inclòs

ŽĞƐƚĚĞůŵĂƐĂƐƚĞůů͕ƋƵĞĞƐǀĂĞǆĐĂǀĂƌĂŵďƉƌŽ-

peces senceres en remoure la terra de la zona.

funditat entre els anys 1969 i 1970 (Castanyer,

WŽĐĚĞƐƉƌĠƐĚĞůĂĚĂƚĂĞƐŵĞŶƚĂĚĂ͕ĞůŵĂƚĞŝǆů-

Tremoleda 2000, 156).

ƐŝƵƐ ũƵŶƚĂŵĞŶƚ Ăŵď :ĂƵŵĞ ƵƟŶǇă ƌĞĂůŝƚǌĂƌĞŶ
una segona recollida de material, que fou donat
al Museu de Banyoles (Castanyer, Tremoleda
2000, 154-155).
Cal mencionar que fou en aquesta època
quan la família que vivia en aquesta zona va decidir enderrocar uns murs de l’era del Castell. En
el dit enderroc es va trobar un conjunt de més
de vuitanta monedes romanes, al qual no se li
ha pogut seguir la pista (Castanyer, Tremoleda
2000, 155).
Entre els anys 1940 i 1941 Pere Alsius i Josep
M. Corominas van començar a fer una sèrie de
prospeccions per tota la zona i es va realitzar una
gran recollida de ceràmica grega, entre d’altres
ƟƉƵƐ͕ƋƵĞĂǀƵŝĚŝĂĞƐƚƌŽďĂĚŝƉŽƐŝƚĂĚĂĂůDƵƐĞƵ
Arqueològic de Banyoles (Castanyer, Tremoleda
2000, 155-156).
A l’any 1944, en vista dels bons resultats de
les prospeccions, Lluis Pericot va dirigir la priŵĞƌĂĐĂŵƉĂŶǇĂĚ͛ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐĂůĂǌŽŶĂ͕ƋƵĞĨŽƵ
ĚƵƚĂĂůĂƉƌăĐƟĐĂƉĞƌ:ŽƐĞƉD͘ŽƌŽŵŝŶĂƐ;ĂƐtanyer, Tremoleda 2000, 156).
Després d’aquesta campanya es parà tota
ĂĐƟǀŝƚĂƚĂůĂǌŽŶĂĮŶƐů͛ĂŶǇϭϵϲϰ͕ƋƵĂŶĞƐĚĞƐcobriren una sèrie de sepultures i el Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles va començar a
ƉĂƚƌŽĐŝŶĂƌůĞƐƚĂƐƋƵĞƐĚ͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĚĞůũĂĐŝŵĞŶƚ
(Castanyer, Tremoleda 2000, 156).
ŝǆş ĚŽŶĐƐ͕ ĞƐ ĚĞŵĂŶĂƌĞŶ ƚŽƚƐ Ğů ƉĞƌŵŝƐŽƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ ŝ ĞƐ ĐŽŵĞŶĕă Ă ĞǆĐĂǀĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ƐŝƐƚĞŵăƟĐĂ ůĂ ǌŽŶĂ ŶŽƌĚ ĚĞů ũĂĐŝŵĞŶƚ͘ >ĞƐ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐĚƵƚĞƐĂƚĞƌŵĞƉĞƌZĂŵŽŶ^ĂƌƋƵĞůůĂ͕
Josep M. Corominas i Miquel Oliva documentaren principalment la basílica visigoda, la seva
necròpolis adjacent i un camp de sitges a la zona

Pocs anys després, entre el 1972 i el 1973 es
ǀĂŶ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ ƵŶĞƐ ĐĂƚĞƐ Ě͛ĞǆƉůŽƌĂĐŝſ ƋƵĞ ǀĂŶ
documentar més de deu noves sitges i es va coŵĞŶĕĂƌ Ă ĞǆĐĂǀĂƌ͕ ŶĞƚĞũĂƌ ŝ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂů
arqueològic amb estudiants de la Universitat de
Barcelona (Castanyer, Tremoleda 2000, 157).
Entre els anys 1976 i 1980, M. Carme DomèŶĞĐŚǀĂƌĞĂůŝƚǌĂƌůĞƐƋƵĂƚƌĞƷůƟŵĞƐĐĂŵƉĂŶǇĞƐ
Ě͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĐŽŵĂƚĂůƋƵĞƐ͛ŚĂŶĚƵƚĂƚĞƌŵĞĞŶ
ĞůũĂĐŝŵĞŶƚ͕ĞǆĐĂǀĂŶƚƐŽďƌĞƚŽƚůĂƉĂƌƚƚĂƌĚŽƌŽmana del jaciment. També va efectuar una sèrie
de cates de delimitació de l’espai, encarregades
ƉĞůŶŽƵƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĚĞůĂĮŶĐĂŽŶĞƐƚƌŽďĂĞůũĂciment de Mas Castell (Castanyer, Tremoleda
2000, 157).
WĞƌƷůƟŵĂů͛ĂŶǇϭϵϴϭ͕ƵƌŽƌĂDĂƌơŶ͕ƋƵĞĞŶ
aquell moment era la cap del Servei Tècnic d’InǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶƐ ƌƋƵĞŽůžŐŝƋƵĞƐ ĚĞ 'ŝƌŽŶĂ͕ ǀĂ ƉŽder efectuar 21 cates de delimitació i salvament
al llarg de tot del jaciment que s’estava veien
afectat per obres modernes (Castanyer, Tremoleda 2000, 157).
Les monedes ibèriques
Comencem per veure l’estudi de la moneda
ibèrica, un dels grups més presents en el jaciment de Mas Castell. De fet, del total de cinquanta-quatre monedes estudiades trenta-set
són de procedència ibèrica.
Dins del grup de les monedes ibèriques s’han
ĐŽŶĨŽƌŵĂƚ ĚŽƐ ŐƌƵƉƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚ ĂƌƟĐůĞ ƉĞƌ
ĨĞƌͲŶĞůĂƐĞǀĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŝĞƐƚƵĚŝ͘ŶƉƌŝŵĞƌůůŽĐ
el grup més abundant, que correspondria a les
monedes provinents de la seca hŶƟŬĞƐŬĞŶ i, en
segon lloc, la resta de monedes ibèriques que
majoritàriament no es pot determinar d’on pro-
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venen. Cal dir que la diferència entre tots dos

aC, l’as pesaria entre 20 i 25 grams, que es vol-

grups és aclaparadora i que de les trenta-set

dria assimilar al pes uncial romà de 27 grams.

monedes ibèriques vint-i-nou provenen amb
tota certesa de la seca hŶƟŬĞƐŬĞŶ.

͛ĂƋƵĞƐƚĞƐŵŽŶĞĚĞƐŵĠƐĂŶƟŐƵĞƐ͕Ŷ͛ŚĞŵĚŽ-

Les monedes d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ͘
Abans d’entrar a parlar en detall d’aquestes vint-i-nou monedes és molt important par-

38

cumentat vuit a Mas Castell, sis asos (monedes
1, 3, 5, 6, 7, 8), i dos divisors, un semis (2) i un
ƐĞǆƚĂŶƚ;ϰͿ͕ƋƵĞĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌŝĞŶĂƵŶĂŵĞŝƚĂƚ
ŝƵŶĂƐŝƐĞŶĂƉĂƌƚĚ͛ƵŶĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚ͘

lar breument de què s’entén per hŶƟŬĞƐŬĞŶ.

Els asos mostren sempre a l’anvers un cap fe-

Aquesta paraula és la transcripció resultant dels
caràcters ibèrics que aquestes monedes duen a

mení, segurament d’Aretusa, a dreta, amb casc

la llegenda del seu revers. Tradicionalment estudiosos com Villaronga (Villaronga 1987,125127) han assimilat la seca ibèrica Unitkesken a
una evolució de les seques gregues de la ciutat
d’Empúries. De fet, com veurem els models
d’anvers i revers són clares copies dels models
de les dracmes de plata de la ciutat d’Emporion.
DĂůŐƌĂƚ Ăŝǆž ŶŽ Ɛ͛ŚĂ ĚĞƐĐŽďĞƌƚ ŵĂŝ ĐĂƉ ĞĚŝĮĐŝ
a Empúries que s’assimili a una seca, per tant
prendrem la precaució de referir-nos a aquestes
monedes com monedes d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ, encara
que sembli clar que la seca hauria d’estar a prop
d’Empúries.
ŽŵǀĞƵƌĞŵĞůƐƟƉƵƐĚĞƌĞǀĞƌƐŝĂŶǀĞƌƐĞŶ
els asos d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ són sempre iguals, o molt
ƐŝŵŝůĂƌƐ͕ŝĂŝǆžŚĂĨĞƚƋƵĞƉĞƌĞƐƚĂďůŝƌͲŶĞůĂĐƌŽnologia estudiosos com Villaronga hagin optat
ƉĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂƌͲůĞƐƐĞŐŽŶƐĞůƐĞƵƉĞƐ;sŝůůĂƌŽŶŐĂ
1987, 125-127,212-214,223, 248-249). En el
ƉƌĞƐĞŶƚ ĂƌƟĐůĞ ĞŶƐ ŚĞŵ ĚĞĐĂŶƚĂƚ ƉĞƌ ĂƉůŝĐĂƌ
ĂƋƵĞƐƚĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſ Ă ůĞƐ ŵŽŶĞĚĞƐ ĚĞ DĂƐ
Castell ja que ens ha semblat tant vàlida com
coherent i permet ordenar cronològicament de
ŵĂŶĞƌĂƚĂŶĂďƐŽůƵƚĂĐŽŵƌĞůĂƟǀĂĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞ
monedes d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ estudiat.
Comencem doncs per veure les monedes
ŵĠƐ ĂŶƟŐƵĞƐ͕ ĂŶŽŵĞŶĂĚĞƐ ƉĞƌ sŝůůĂƌŽŶŐĂ ĚĞ
pes uncial (Villaronga 1987, 125-127). Dites
monedes daten de la primera meitat del segle II

ĐŽƌŝŶƟŝƉůŽŵĂůů͕ŝĂůƌĞǀĞƌƐƵŶƉĞŐăƐĂĚƌĞƚĂƐŽƚĂ
el qual hi ha la llegenda hŶƟŬĞƐŬĞŶescrita amb
caràcters ibèrics (Villaronga 1987, 125-127). En
ĂůŐƵŶƐ ĐĂƐŽƐ ;Ɖ͘Ğǆ͘ ŵŽŶĞĚĂ ϭͿ Ɛ͛ĂƉƌĞĐŝĂ ĐůĂƌĂŵĞŶƚƵŶĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſĂůĐĂƉĚĞůƉĞŐăƐƋƵĞƐ͛ŚĂ
ĐŽŶǀĞƌƟƚĞŶƵŶĂďŝƌ͘DĂůŐƌĂƚƋƵĞŶŽƚŽƚĞƐůĞƐ
monedes conserven l’anvers i el revers en perfecte estat, el seu pes i les traces que ens en
queden ens permeten assignar-les amb certesa
ĂůŐƌƵƉŵĠƐĂŶƟĐ͕ƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĞŵƐĞŐƵŝŶƚsŝůůĂronga de pes uncial (Villaronga 1987, 125-127).
Ja en aquest moment els asos tenien la sèrie de divisors completa, a Mas Castell n’hem
ƉŽŐƵƚ ƚƌŽďĂƌ ĚŽƐ ĞǆĞŵƉůĞƐ͘ hŶ ƐĞŵŝƐ Ě͛ϭϭ͛ϯϱ
grams que mostra un anvers igual que els dels
asos però que al revers mostra un brau envesƟŶƚ Ă ĚƌĞƚĂ͕ ƐŽƚĂ Ğů ƋƵĂů ƚĂŵďĠ ĂƉĂƌĞŝǆ ůĂ ůůĞgenda hŶƟŬĞƐŬĞŶ͘ŶĞůĐĂƐĚĞůƐĞǆƚĂŶƚ͕ĚĞϯ͕ϳϭ
ŐƌĂŵƐ͕ů͛ĂŶǀĞƌƐƚĂŵďĠĠƐĞůŵĂƚĞŝǆ͕ƉĞƌžĞŶĐĂŶvi el revers mostra un cavall galopant a dreta,
sobre el qual s’aprecia una corona, altre cop la
llegenda hŶƟŬĞƐŬĞŶƐĞŐƵĞŝǆƉƌĞƐĞŶƚ͘
Les monedes d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ anaren perdent
pes al llarg del segle II aC per adapatar-se als
patrons de pes romans. A la segona meitat del
segle II aC van passar a tenir un pes d’entre 15 i
16 grams, pes que Villaronga anomea uncial reĚƵŢƚ;sŝůůĂƌŽŶŐĂϭϵϴϳ͕ϮϭϮͲϮϭϰͿ͛͘ĂƋƵĞƐƚƐĞŐŽŶ
mòdul de pes n’hem documentat cinc monedes, de les quals quatre són asos (9, 10, 11, 12) i
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un és un mig as (13). Els asos, i evidentment els

ǀĞƵƌĞŵƐſŶůĞƐƷůƟŵĞƐƋƵĞƚĞŶĞŶůůĞŐĞŶĚĂŝďğ-

ĂƐŽƐƉĂƌƟƚƐ͕ŵĂŶƚĞŶĞŶů͛ĂŶǀĞƌƐŝĞůƌĞǀĞƌƐĂŵď

rica.

la llegenda hŶƟŬĞƐŬĞŶ que ja s’encunyava des
de principis del segle II.

ďĂŶƐĚĞǀĞƵƌĞůĞƐƷůƟŵĞƐŵŽŶĞĚĞƐƋƵĞƚĞnen una estreta relació amb hŶƟŬĞƐŬĞŶi Empú-

ůƚĞŵĂĚĞůƐĂƐŽƐƉĂƌƟƚƐŵĞƌĞŝǆƋƵĞƐĞůŝĚĞ-

ƌŝĞƐ͕ĐĂůƌĞŵĂƌĐĂƌƋƵĞĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĂƌƟĐůĞĞŶƐ

ĚŝƋƵŝƵŶƉĂƌăŐƌĂĨƉĞƌŝŶƚĞŶƚĂƌĨĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞǆposició més entenedora. Segons Villaronga i els

ĞƐƚĞŵƌĞĨĞƌŝŶƚƷŶŝĐĂŵĞŶƚĂůƐƟƉƵƐĂƉĂƌĞŐƵƚƐĂ

ĞƐƚƵĚŝƐƋƵĞĞůůŝĂůƚƌĞƐŶƵŵŝƐŵăƟĐƐ͕ĐŽŵZŝƉŽůůŝ

nedes Ě͛hŶƟŬĞƐŬĞŶo Emporiae.

EƵŝǆ͕ǀĂŶĚƵƌĂƚĞƌŵĞƐŽďƌĞĞůƐĐŽŶũƵŶƚƐĚĞŵŽnedes d’Empúries, en algun moment prop del
ϮϬĂĞƐǀĂŶĐŽŵĞŶĕĂƌĂƉĂƌƟƌůĞƐŵŽŶĞĚĞƐĐŝƌculants i a crear els mitjos asos (Villaronga 1987,
ϯϬϬͿ͘ ŝǆž ŝŵƉůŝĐĂ ĚƵĞƐ ĐŽƐĞƐ͕ ƋƵĞ ĐĂƉ Ă ů͛ĂŶǇ
20 encara podien estar circulant les monedes
ĚĞƉĂƚƌŽŶƐĚĞƉĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐ;ĐŽŵƉĞƌĞǆĞŵƉůĞ
aquesta que hem trobat a Mas Castell de paƚƌſƵŶĐŝĂůƌĞĚƵŢƚͿŝƋƵĞƵŶĂĐŽƐĂĠƐĞůŵŽŵĞŶƚ
de l’encunyació de la moneda i l’altre el de la
ƉĂƌƟĐŝſ͘WŽƚƐĞƌƐĞƌŝĂŵĠƐĂĚĞƋƵĂƚĂŐƌƵƉĂƌƚŽƚƐ
ĞůƐĂƐŽƐƉĂƌƟƚƐĞŶƵŶƷůƟŵŵŽŵĞŶƚĐƌŽŶŽůžŐŝĐ͕
ƉĞƌž ĚŽŶĂƚ ƋƵĞ ŚĞŵ ŽƉƚĂƚ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſ
pel pes, ens ha semblat més adequat redactar
ĂƋƵĞƐƚ ƉĂƌăŐƌĂĨ ĞǆƉůŝĐĂŶƚ ďƌĞƵŵĞŶƚ ůĂ ƉƌŽďůĞŵăƟĐĂĚĞůƐĂƐŽƐƉĂƌƟƚƐŝĚĞŝǆĂŶƚĐůĂƌƋƵĞ͕ŵĂůgrat que la moneda hauria estat encunyada en
ƵŶŵŽŵĞŶƚ͕ůĂĚĂƚĂĚĞůĂƉĂƌƟĐŝſƉŽƚĚŝƐƚĂƌũĂ
ƋƵĞůĞƐƉĂƌƟĐŝŽŶƐĞƐƉĞƌůůŽŶŐƵĞŶĞŶƚƌĞů͛ĂŶǇϮϬ
aC i el 40 dC.
Seguint amb la progressió descendent de pesos arribem a les monedes de pes semiuncial,
de les quals l’as rondaria els 11,5 grams (Villaronga 1987, 223). D’aquestes monedes n’hem
documentat vuit, totes elles són asos (monedes
ϭϰ Ă ϮϭͿ͘ >͛ĂŶǀĞƌƐ ŝ Ğů ƌĞǀĞƌƐ  ƐĞŐƵĞŝǆĞŶ ŵŽƐƚƌĂŶƚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐŵŽƟƵƐ͕ĞŶĐĂƌĂƋƵĞŵŽƐƚƌĞŶ
ƉŽƚƐĞƌ ƵŶ ĐĞƌƚ ĐĂŶǀŝ ĞŶ ůĂ ĐƵƌĂ ĚĞů ĚŝďƵŝǆ ĚĞůƐ
ĐƵŶǇƐ͘ >͛ĂŶǀĞƌƐ ŵĂŶƚĠ Ğů ĐĂƐĐ ĚĞ WĂůͼůĂƐ ƚĞŶĂ
a dreta i el revers el pegàs a dreta i la llegenda
hŶƟŬĞƐŬĞŶ͘Aquestes monedes són de principis
i mitjans del segle I aC i cal remarcar que com

Mas Castell i no a totes les encunyacions de mo-

>ĞƐ ƷůƟŵĞƐ ŵŽŶĞĚĞƐ ƋƵĞ ŚĞŵ ĞƐƚƵĚŝĂƚ
Ě͛ĂƋƵĞƐƚŐƌƵƉĚĂƚĞŶĚĞĮŶĂůƐĚĞůĂƐĞŐŽŶĂŵĞŝtat del segle I aC. S’han documentat set monedes en total, quatre asos (22, 24, 28 i 29) i tres
mitjos asos (23, 25, 26 i 27). Les monedes tenen
un pes que ronda els 10 grams. Cal remarcar
que, malgrat que l’anvers d’aquestes monedes
ƐĞŐƵĞŝǆĞƐƐĞŶƚŝŐƵĂůƋƵĞĞůĚĞůĞƐĞŶĐƵŶǇĂĐŝŽŶƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌƐ͕ĞůƌĞǀĞƌƐũĂŶŽ͕ĚĞĨĞƚƐĞŐƵĞŝǆŵŽƐƚƌĂŶƚ
el pegàs a dreta, però mostra un canvi molt imƉŽƌƚĂŶƚ͗ůĂůůĂƟŶŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂůůĞŐĞŶĚĂƋƵĞĚĞŝǆĂ
de ser hŶƟŬĞƐŬĞŶƉĞƌƉĂƐƐĂƌĂƐĞƌDWKZ͕ƉĞƌž
es pensa que seguirien essent encunyades en
ĞůƐ ŵĂƚĞŝǆŽƐ ƚĂůůĞƌƐ ;sŝůůĂƌŽŶŐĂ ϭϵϴϳ͕ϮϰϴͲϮϰϵͿ͘
A més, cinc d’aquestes monedes (24, 25, 26,
28 i 29) mostren contramarques, concretament
ĚƵĞƐ͗ƵŶĚŽİƐŽďƌĞĞůĐĂƐĐĂů͛ĂŶǀĞƌƐŝƵŶĂĚŽďůĞ
D majúscula davant del cap d’Atena. Aquestes
contramarques foren aplicades entre els anys
14 i 44 dC (Villaronga 1987, 301). Per tant una
ǀĞŐĂĚĂŵĠƐƚƌŽďĞŵĞǆĞŵƉůĞƐĚĞŵŽŶĞĚĞƐƋƵĞ͕
tot i ser encunyades en un moment determinat,
seguiren circulant duran un període de temps
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚ ĨŽƌĕĂ ĞǆƚĞŶƐ͕ ĚĞ ĨĞƚ ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞůƐ
ĂƐŽƐƉĂƌƟƚƐ͘
ŝǆşĚŽŶĐƐ͕ƚĂŶƐŽůƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĞƐŵŽŶĞĚĞƐ
d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ (que en un moment donat passen
ĂƐĞƌůĞƐĚ͛DWKZͿĞƐƉŽƚƚƌĂĕĂƌƵŶĐŽŶƚĞǆƚŶƵŵŝƐŵăƟĐ ƋƵĞ ǀĂ ĚĞƐ ĚĞů ƐĞŐůĞ // Ă ĮŶƐ ƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚĮŶĂůƐĚĞůƐĞŐůĞ/Ě͕ũĂƋƵĞƐĞƌŝĂůžŐŝĐ
pensar que les monedes que foren contramar-
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cades a l’any 44 van seguir circulant un període
de temps més. És evident que cal evitar caure

loŝĂůĂƐĞǀĂǌŽŶĂĚ͛ŝŶŇƵğŶĐŝĂ;sŝůůĂƌŽŶŐĂϭϵϴϳ͕
ϮϯϭͿ͘ůĨĞƚƋƵĞůĂŵŽŶĞĚĂƟŶŐƵŝůůĞŐĞŶĚĂĂůĞƐ

ĞŶů͛ĞƌƌŽƌĚĞŐƵŝĂƌͲƐĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚƉĞƌůĂĐƌŽ-

dues cares també dóna suport a aquesta teo-

nologia d’emissió de la moneda obviant els can-

ƌŝĂ͘ŝǆşĚŽŶĐƐƐŝĂƋƵĞƐƚĂŵŽŶĞĚĂĨŽƐĚĞ Castulo

ǀŝƐ ƋƵĞ ǀĂ ƉĂƟƌ ĚƵƌĂŶƚ ůĂ ƐĞǀĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſ ŝ ƋƵĞ

ƟŶĚƌŝĂƵŶĂĐƌŽŶŽůŽŐŝĂĚĞŵŝƚũĂŶƐĚĞůƐĞŐůĞ/Ă͘

segurament van ajudar a que seguís circulant
durant més temps.
Altres monedes ibèriques

i 33) que probablement són encunyacions d’UnƟŬĞƐŬĞŶ, però pel seu estat de conservació no

A part de les monedes ibèriques procedents

ĞŶƐŚĞŵĂƚƌĞǀŝƚĂĂĮƌŵĂƌͲŚŽĂŵďƚŽƚĂĐĞƌƚĞƐĂ͘

de la seca hŶƟŬĞƐŬĞŶ͕ n’hem documentat sis
més de les quals no n’hem pogut determinar la
seca, tot i que en podem plantejar algunes teŽƌŝĞƐĨŽŶĂŵĞŶƚĂĚĞƐƋƵĞĞǆƉŽƐĂƌĞŵƚŽƚƐĞŐƵŝƚ͘

La primera d’elles (32) mostra un cap feme-

En primer lloc cal veure un as ibèric (30),
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S’han estudiat també dues monedes més (32

Ě͛ƵŶƐŽŶǌĞŐƌĂŵƐ͕ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƌĞǀĞƌƐŝůͼůĞgible i que a l’anvers presenta un cap masculí a
ĚƌĞƚĂ;ơƉŝĐĚĞůĂŵĂũŽƌŝĂĚ͛ĂƐŽƐŝďğƌŝĐƐƋƵĞŶŽ
són d’hŶƟŬĞƐŬĞŶͿ i una marca de seca darrere al
cap. Dita marca de seca és un caràcter ibèric que
té una forma similar a un trident, aquest caràcter és el símbol TI i és una marca feta servir en
ůĞƐƷůƟŵĞƐĞŶĐƵŶǇĂĐŝŽŶƐĚĞůĂƐĞĐĂĚĞKese. El
problema és que també es fa servir en la seca de
ĂŝƚŽůŽƋƵĞŝŵŝƚĂůĞƐƷůƟŵĞƐŵŽŶĞĚĞƐĚĞKese
(Villaronga 223-224). Per tant, no podem determinar amb certesa de quina seca prové aquest
as, però sí que li podem atribuir una cronologia
que ronda els mitjans del segle I aC.
Una altra moneda que cal veure amb cert detall és un as ibèric d’uns 12 grams de pes (31) i
que, malgrat estar en un estat de conservació
no massa bo, mostrava coses molt interessants
a les seves dues cares. L’anvers mostra un cap
masculí a dreta i darrere el cap s’aprecia part
d’una llegenda. Pel que fa al revers s’aprecia un
ésser a quatre potes amb una llegenda davant
seu. La pota i el coll d’aquest ésser de forma
animal relacionen directament aquesta moneĚĂĂŵďĞůƐƟƉƵƐĚĞƌĞǀĞƌƐŽƐĞŶĐƵŶǇĂƚƐĂCastu-

ŶşĂů͛ĂŶǀĞƌƐŝĂůƌĞǀĞƌƐƵŶďƌĂƵĞŶǀĞƐƟŶƚ͕ĐŽƐĂ
ƋƵĞ ĐŽŝŶĐŝĚŝƌŝĂ Ăŵď ĞůƐ ƟƉƵƐ ĚĞ ƌĞǀĞƌƐŽƐ ĚĞůƐ
ƐĞŵŝƐƋƵĞũĂŚĞŵǀŝƐƚ͘ŝǆžŝĞůƐĞƵƉĞƐ͕Ě͛ƵŶƐ
nou grams i mig, duen a pensar que molt probablement sigui un semis d͛hŶƟŬĞƐŬĞŶ͘ Però al
no haver-se conservat la llegenda i al ser el brau
diferent del que ja hem comentat, ens fa ser reƟĐĞŶƚƐ Ă ĂƐƐŝŐŶĂƌͲůŝ ĂƋƵĞƐƚĂ ƐĞĐĂ͘ WĞů ƋƵĞ ĨĂ Ă
la segona moneda (33), es tracta d’una moneda
d’uns set grams de pes, que mostra un anvers
ƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚŝůͼůĞŐŝďůĞŝƵŶƌĞǀĞƌƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
el que semblaria part d’un cavall. Segurament
ĞƐƚĞŵĚĂǀĂŶƚĚ͛ƵŶĚŝǀŝƐŽƌŝďğƌŝĐ͕Ě͛ƵŶĚĞůƐƟƉƵƐ
ŵĠƐƉĞƟƚƐ͕ƉĞƌžĞůƐĞƵŵĂůĞƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ
no permet determinar de quin es tracta.
Per acabar amb aquest apartat ens resten per
veure dues monedes més de les quals malauraĚĂŵĞŶƚŶŽƐĞ͛ŶƉŽƚĚŝƌƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚƌĞƐŵĠƐ͘>Ă
ƉƌŝŵĞƌĂĚ͛ĞůůĞƐĠƐƵŶĂƐŝďğƌŝĐƉĂƌƟƚ;ϯϰͿ͕ƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚŝůͼůĞŐŝďůĞĂůĞƐƐĞǀĞƐĚƵĞƐĐĂƌĞƐ͘>ĂƐĞgona és una moneda molt i molt malmesa (37),
d’un gram i mig de pes, que semblaria ser un
divisor ibèric, d’aquesta moneda no ens veiem
capaços de dir-ne massa res més.
Les monedes baix-imperials
La presència de moneda del segle IV no és
inesperada donat que, com hem vist, es pensa
que en aquesta època Mas Castell funcionaǀĂ ĐŽŵ Ă ĞƐƉĂŝ ĐĞŵĞŶƟƌŝĂů ŝ͕ ŵĂůŐƌĂƚ ƋƵĞ ĞŶ
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general cap moneda es pot relacionar directa-

de bust de l’anvers, en datar-les grosso modo

ment amb tombes, no seria estrany que algu-

del segle IV. En una d’elles (53) el revers era to-

nes acompanyessin als cossos dels difunts. En
qualsevol cas les onze monedes recuperades,

ƚĂůŵĞŶƚŝůͼůĞŐŝďůĞŝĞŶů͛ĂůƚƌĞ;ϱϰͿƐ͛ĂƉƌĞĐŝĂǀĂƵŶĂ

a les quals potser s’hi podria sumar alguna de

ĐŽƌŽŶĂ͕ ƵŶ ƟƉƵƐ ĚĞ ƌĞǀĞƌƐ ŵŽůƚ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐ͕
però que es data a través de la inscripció dins

ůĞƐŵŽŶĞĚĞƐŝůͼůĞŐŝďůĞƐ͕ĚĞŝǆĞŶĨŽƌĕĂĐůĂƌƋƵĞůĂ

la corona, la qual malauradament no es podia

ǌŽŶĂĞƌĂƵŶĞƐƉĂŝƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĐŽŶĐŽƌƌĞŐƵƚ͘

llegir. Aquesta moneda segurament data d’entre

S’han documentat un total d’onze monedes
ďĂŝǆͲŝŵƉĞƌŝĂůƐĚĂƚĂďůĞƐĂŵďĐĞƌƚĞƐĂŵŝƚũĂŶƐĚĞů
segle IV. D’aquestes onze monedes, deu proveŶĞŶĚĞůĞƐĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐĚĞů͛ĂŶǇϭϵϲϱĚĞ:ŽƐĞƉD͘
Corominas i tan sols una es pot relacionar amb
ůĞƐĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐĚĞŽŵğŶĞĐŚĚĞů͛ĂŶǇϭϵϳϳ͕ůĞƐ
quals cal remarcar que es centraren en una zona
ƉƌŽƉĞƌĂĂůĐĞŵĞŶƟƌŝ͘
Les monedes estudiades es poden dividir en
dos grups segons els seus nominals, sis Ae3 i
cinc Ae4.

els anys 348 i 383 que és quan més profusament
Ɛ͛ĞŶĐƵŶǇăĂƋƵĞƐƚƟƉƵƐĚĞƌĞǀĞƌƐ͕ƉĞƌžĂƋƵĞƐƚĂ
ĂĮƌŵĂĐŝſĠƐƵŶĂƐƵƉŽƐŝĐŝſŝŶŽƵŶĂĐĞƌƚĞƐĂ͕ƉĞƌ
ƚĂŶƚĂůĐĂƚăůĞŐůĂĐƌŽŶŽůŽŐŝĂĚĞůĂŵŽŶĞĚĂĮŐƵƌĂ
com a segle IV.
Pel que fa als tres Ae4 restants (48, 51 i 52)
ŵŽƐƚƌĞŶƚŽƚƐƚƌĞƐĞůŵĂƚĞŝǆƟƉƵƐĚĞƌĞǀĞƌƐ͗ŵŽƐtra dues victòries davant per davant sostenint
corones en alt i s’encunyà entre els anys 342
ŝ ϯϰϴ ;<ĞŶƚ ϭϵϴϭͿ͘ hŶ ƌĞǀĞƌƐ ƐŝŵŝůĂƌ ĨŽƵ ĞŶĐƵnyat en època de Teodosi, però la llegenda i les
marques de seca de les monedes de Mas Castell

ďĂŶƐ ĚĞ ĐŽŶƟŶƵĂƌ Ăŵď ů͛ĞǆƉůŝĐĂĐŝſ ĚĞ ůĞƐ
monedes en sí, crec que és necessari aclarir el

ĚĞƐĐĂƌƚĞŶƋƵĞƐŝŐƵŝŶĚ͛ĂƋƵĞƐƚƉĞƌşŽĚĞŝĐŽŶĮƌmen la cronologia ja esmentada.

ƐŝŐŶŝĮĐĂƚ Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐ ŶŽŵŝŶĂůƐ͘ WĞů ƋƵĞ ĨĂ Ă ůĞƐ
ŵŽŶĞĚĞƐ ĞŶĐƵŶǇĂĚĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ŽŶƐƚĂŶĐŝ //͕
ƉĂƌƚĚĞůĂĐŽŵƵŶŝƚĂƚŶƵŵŝƐŵăƟĐĂŚĂƉƌŽƉŽƐĂƚ
ĚĞŝǆĂƌ Ě͛ĂŶŽŵĞŶĂƌͲůĞƐ Ăŵď ŶŽŵƐ ůůĂƟŶƐ ĐŽŵ

Dues d’aquestes monedes presenten en el
revers marques a través de les quals en podem
esbrinar la seca. La moneda 48 presenta sota

nummus o follis͕ĞůƐƋƵĂůƐĞŶĂƋƵĞƐƚƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ũĂ ŶŽ ĞǆƉƌĞƐƐĞŶ ƌĞƐ͕ ŝ ĞŶ ĐĂŶǀŝ ƌĞĨĞƌŝƌͲƐ͛Śŝ ĐŽŵ
AE, és a dir, monedes de bronze. Els nombres
ƋƵĞƐĞŐƵĞŝǆĞŶ͕͟͞ƉĞƌĞǆĞŵƉůĞĞůϯŝĞůϰƐſŶ
ŝŶĚŝĐĂƟƵĚĞůĚŝăŵĞƚƌĞĚĞůĂŵŽŶĞĚĂ͘ƐĂĚŝƌƵŶ
ϰƌĞĨĞƌĞŝǆĂƵŶĂŵŽŶĞĚĂĚĞďƌŽŶǌĞĚ͛ĞŶƚƌĞϭϬ
i 15 mm de diàmentre i un AE3 a una moneda
d’entre 15 i 20 mm de diàmetre. D’aquesta maŶĞƌĂ Ɛ͛ŚĂ ƐŝŵƉůŝĮĐĂƚ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ĐŽŵ ĂŶŽmenar aquestes monedes i s’ha optat per una
ŽƉĐŝſŵĠƐĐůĂƌĂƋƵĞůĞƐĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝŽŶƐůůĂƟŶĞƐ͘

ů͛ĞǆĞƌŐůĞƐůůĞƚƌĞƐdZ^͕ƋƵĞƌĞŵĞƚĞŶĂůĂƐĞĐĂĚĞ
dƌĠǀĞƌŝƐ;dƌŝĞƌͿ;<ĞŶƚϭϵϴϭ͕ϭϮϱͲϭϲϵͿŝůĂŵŽŶĞĚĂ
52 presenta una lletra P entre les dues victòries,
aquesta P permet determinar que aquesta moneda fou encunyada a la ciutat d’Arelate (Arlés)
;<ĞŶƚϭϵϴϭ͕ϭϵϳͲϮϯϭͿ͘
Pel que fa als sis Ae3, cinc (44, 45, 46, 47, 50)
ĐŽŵƉĂƌƚĞŝǆĞŶĞůŵĂƚĞŝǆƌĞǀĞƌƐ͗ƵŶƐŽůĚĂƚƌŽŵă
clavant una llança a un genet bàrbar caigut.
ƋƵĞƐƚƌĞǀĞƌƐĂƉĂƌĞŝǆĂĐŽŵƉĂŶǇĂƚĚĞůĂůůĞŐĞŶĚĂ&>dDWZWZd/K͘

WĂƐƐĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌů͛ĞƐƚƵĚŝŶƵŵŝƐŵăƟĐƉƌž-

Aquest revers s’encunyà en el mòdul Ae3 en-

piament dit. Començarem per comentar els cinc

tre els anys 353 i 358, principalment per tres em-

Ae4. Dues d’aquestes monedes no s’han pogut

peradors: Constanci II, Constant i Julià II. Malau-

ĚĂƚĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂŝŚĞŵŽƉƚĂƚ͕ƉĞůƟƉƵƐ

radament només en un cas (45) la llegenda de
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Marc ÊçþÝ

ů͛ĂŶǀĞƌƐ;EKE^dEd/s^W&s'ͿĞŶƐƉĞƌŵĞƚ

de vuit monedes de diferent procedència que

assegurar que l’emissor de la moneda fou Cons-

tot seguit procedirem a presentar.

tanci II, cosa que acota la cronologia d’aquesta moneda entre els anys 353 i 354. D’aquesta
moneda, notablement més ben conservada que
les altres, també en podem determinar la seca,
ZŽŵĂ͕ŐƌăĐŝĞƐĂůĂĐŽƌŽŶĂŝĂůĂůůĞƚƌĂdƋƵĞĞƐ
ǀĞƵĞŶƐŽƚĂů͛ĞǆĞƌŐ;<ĞŶƚϭϵϴϭ͕ϮϯϰͲϯϬϱͿ͘
Les condicions de conservació de la resta
d’Ae3 amb aquest revers només ens permeten
saber que foren encunyades entre el 353 i el
358.
>͛ƷůƟŵĞϯĂĐŽŵĞŶƚĂƌ;ϰϵͿĠƐƵŶĂŵŽŶĞĚĂ
en molt bon estat de conservació, de la qual
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n’hem pogut determinar que fou encunyada per
Valent, gràcies a la llegenda del anvers (D N VA>E^W&s'ͿĞŶƚƌĞĞůϯϲϰŝĞůϯϳϴ͘ŵĠƐ͕ĞůƐĞƵ
revers mostra una Victòria avançant a esquerra duent corona i palma i la llegenda completa
^sZ/d^Z/Ws>/͕ĂŵďůĞƐůůĞƚƌĞƐ^DŝZd
ƐŽƚĂů͛ĞǆĞƌŐƐĞƉĂƌĂĚĞƐƉĞƌƵŶĂƉĞƟƚĂĨƵůůĂ͕ĐŽƐĂ
ƋƵĞĞŶƐƉĞƌŵĞƚĐŽŶğŝǆĞƌƋƵĞůĂŵŽŶĞĚĂĨŽƵĞŶĐƵŶǇĂĚĂĂůĂŽĮĐŝŶĂƚĞƌĐĞƌĂĚĞůĂƐĞĐĂĚĞZŽŵĂ
(Pearce 1957,108-136).
WŽĚĞŵǀĞƵƌĞ͕ĚŽŶĐƐ͕ĐŽŵĞůŐƌƵŝǆĚĞůĞƐŵŽ-

En primer lloc trobem una moneda de plaƚĂ;ϯϴͿ͕ĚĞůƚŽƚŝůͼůĞŐŝďůĞ͕ĚĞůĂƋƵĂůŶŽŵĠƐƐĞ͛Ŷ
ĂƉƌĞĐŝĂ ƉĂƌƚ Ě͛ƵŶĂ ŐƌĂĮůĂ ĞŶ ƵŶĂ ĚĞ ůĞƐ ƐĞǀĞƐ
cares. Davant d’un estat tan pobre de conservació no ens ha semblat adequat atribuir-li cap
cronologia concreta.
S’han pogut estudiar també dues dracmes de
plata (39 i 40) de les quals una, la 39, semblaria
ƵŶĂĚƌĂĐŵĂŐƌĞŐĂŽƌŝŐŝŶĂůĚĞĮŶĂůƐĚĞůƐĞŐůĞ///
aC, mostra al seu anvers el cap femení d’Aretusa
ĂĚƌĞƚĂĂŵďĚŽƐĚŽĮŶƐĚĂǀĂŶƚŝĂůƌĞǀĞƌƐƵŶƉĞŐăƐĂŵďůĂůůĞŐĞŶĚĂDWKZ/dKE;ĂŵďĐĂƌăĐƚĞƌƐ
grecs) sota seu. En canvi la segona dracma, la 40
ƐĞŵďůĂƚĞŶŝƌƵŶĞƐƟůŵŽůƚŵĠƐƌƵĚĞ͕ůĂůůĞŐĞŶĚĂ
ŶŽĞƐůůĞŐĞŝǆŵĂƐƐĂďĠŝĞůƚƌĂĕĚĞůƐĐĂƌăĐƚĞƌƐĠƐ
ŵĞŶǇƐ ƉƌĞĐşƐ͘ ŝǆž ƐƵŵĂƚ Ă ƋƵĞ ƵŶ ƉĞƐ ƐĞŶƐŝblement menor al de l’altre dracma i al de les
dracmes gregues en general ens duu a pensar
que es podria tractar d’una dracma d’imitació
ibèrica de principis del segle II dC, cal remarcar
però que l’estat de conservació de la moneda
ŶŽĠƐů͛žƉƟŵƉĞƌĂĮƌŵĂƌͲŚŽĂŵďƚŽƚĂůĐĞƌƚĞǌĂ
(Villaronga 1987, 111-114).

ŶĞĚĞƐďĂŝǆͲŝŵƉĞƌŝĂůƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĞƐƚĞŶĞŶĐƌŽ-

S’ha documentat també un calc cartaginès de

nologies de mitjans del segle IV, essent totes
elles força coincidents. Cal recordar, però, que
no s’ha de confondre la cronologia d’encunyació amb la cronologia de circulació; la primera fa
referència a la creació de la moneda en alguna
seca de l’imperi i la segona referent al moment
en el qual la moneda seguí circulant, seguraŵĞŶƚĚƵƌĂŶƚĚğĐĂĚĞƐ͕ĮŶƐĂƌĞƐƚĂƌĂďĂŶĚŽŶĂĚĂ
o ser dipositada al jaciment.

ďƌŽŶǌĞĚĞĮŶĂůƐĚĞůƐĞŐůĞ///Ă;ϰϭͿ͘DĂůŐƌĂƚƋƵĞ

Altres monedes
A part de les monedes ibèriques i de les moŶĞĚĞƐ ďĂŝǆͲŝŵƉĞƌŝĂůƐ Śŝ ŚĂ ƵŶ ŐƌƵƉ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝ

la moneda no estava massa ben conservada es
podia apreciar amb claredat un cap femení a esquerra a l’anvers i un cap de cavall a dreta al reǀĞƌƐ͘ƋƵĞƐƚƐŵŽĚĞůƐĨĂŶƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĨăĐŝůŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂƋƵĞƐƚĂ ŵŽŶĞĚĂ ĐŽŵ ƵŶ ĐĂůĐ ĐĂƌƚĂŐŝŶğƐ͕
aquestes monedes segons Villaronga haurien
ĂƌƌŝďĂƚĂůĂƉĞŶşŶƐƵůĂĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚĚĞůĂ^ĞŐŽŶĂ
Guerra Púnica, de fet podrien haver estat encuŶǇĂĚĞƐ Ă ůĂ ŵĂƚĞŝǆĂ ƉĞŶşŶƐƵůĂ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ƐĞques mòbils cartagineses (Villaronga 1987, 107)
Una altra moneda força incerta és una moneda de bronze, que no conserva massa bé cap
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de les seves dues cares i que a l’anvers sembla

la moneda no permet atribuir-la a cap sèrie en

mostrar un cap a dreta i al revers podria ha-

concret.

ver-hi una proa de nau a dreta (35). Pel seu pes
no semblaria un as sinó un divisor, per mala sort

Conclusions

per nosaltres la proa de nau és un model molt

,Ğŵ ǀŝƐƚ ĐŽŵ Ğů ũĂĐŝŵĞŶƚ ĚĞ DĂƐ ĂƐƚĞůů

recurrent tant en encunyacions ibèriques, per

ĂƉŽƌƚĂ ƵŶƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ŶƵŵŝƐŵăƟĐƐ ƋƵĞ Ɛ͛ĞǆƚĞ-

ĞǆĞŵƉůĞůĞƐĚĞCarteia, com romanes (Villaronga 1987, 156). Aquestes encunyacions s’esten-

nen entre el segle III aC i el segle I dC, després
segurament trobariem un tall en el registre, ja

drien grosso modo entre els segles III i I aC. Per

que no hi ha cap moneda del segle II i III dC, i

ůĞƐƌĂŽŶƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞǆƉŽƐĂĚĞƐŶŽĞŶƐĂƚƌĞ-

tornem a tenir-lo present en els segle IV i V dC.

vim a donar un nominal i una cronologia concre-

Sembla clar que la major part de la moneda es
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚ ĚĞů ƉŽďůĂƚ ŝďğƌŝĐ ŝ ĚĞů
ĐĞŵĞŶƟƌŝďĂŝǆͲŝŵƉĞƌŝĂů͘

ta a aquesta moneda.
Cal parlar de dues monedes (la 36 i la 42)
de les quals en podrem dir molt poca cosa. La
ŵŽŶĞĚĂ ϯϲ ĠƐ ƵŶĂ ƉĞĕĂ ŵŽůƚ ŝ ŵŽůƚ ƉĞƟƚĂ ĚĞ
ďƌŽŶǌĞ ŝ ŵĂůĂƵƌĂĚĞŵĞŶƚ Ğů ƌĞǀĞƌƐ ĞƐƚă ƉƌăĐƟcament esborrat. Podria tractar-se d’un divisor
ŝďğƌŝĐĚĞůĂŵŝĚĂŵĠƐƉĞƟƚĂ͕ƉĞƌžŶŽĞŶƐĂƚƌĞǀŝŵĂĂĮƌŵĂƌͲŚŽĂŵďĐĞƌƚĞƐĂ͘
Pel que fa a la moneda 42 és també de diŵĞŶƐŝŽŶƐĞǆƚƌĂŶǇĂŵĞŶƚƉĞƟƚĞƐŝĞŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐ
sembla una moneda de plata. A l’anvers podria tenir representat un cap femení però el
ƌĞǀĞƌƐ ĠƐ ƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚ ŝůͼůĞŐŝďůĞ͘ ,Ğŵ ŝŶƚĞŶƚĂƚ
documentar monedes similars a la península i
no sembla que n’hi hagi que es corresponguin
amb el tamany i el pes de la moneda 42. Per
ƚĂŶƚĚŽŶĐƐĚĞŝǆĂƌĞŵĂƋƵĞƐƚĂŵŽŶĞĚĂĐŽŵĂŶŽ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ ũĂ ƋƵĞ ŽƉŝŶĞŵ ƋƵĞ ĠƐ ŵŝůůŽƌ Ăŝǆž
que no pas elocubrar una teoria basada en tan
poques evidències.
WĞƌ ƷůƟŵ ƋƵĞĚĂ ĐŽŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ĂƐ Ě͛ŝŵŝƚĂĐŝſ
de Claudi de mitjans del segle I dC (43). Aquesta
moneda mostra a l’anvers un cap masculí a esquerra i al revers Minerva dempeus a dreta duent un escut i una javelina. Aquesta moneda és
una encunyació d’imitació d’una seca hispànica
de les quals n’hi ha diferents series (Villaronga
297-298), però el mal estat de conservació de

ĂůƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞůĂŶƵŵŝƐŵăƟĐĂƉŽƚ
ĂƉŽƌƚĂƌĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĂůƐĞƐƚƵĚŝƐĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐƐŝ
servir de crossa en alguns casos, però no s’ha
de pendre en cap cas com a única base. És a dir,
ĂƉĂƌƟƌĚĞůĞƐŵŽŶĞĚĞƐĞƐƚƵĚŝĂĚĞƐŚĞŵƉŽŐƵƚ
veure com en determinats períodes la circulació
de persones i monedes era major que en d’alƚƌĞƐ͕ ƉĞƌž ĞǀŝĚĞŶƚŵĞŶƚ ŶŽ ĞƐ ƉŽƚ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ
Mas Castell estava desocupat al segle III només
basant-se en que no s’hi va trobar cap moneda
del dit període.
Per acabar aquestes breus conclusions només em resta recordar que cal tenir molt en
ĐŽŵƉƚĞůĂĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ͕ũĂĞǆƉůŝĐĂĚĂ͕ĞŶƚƌĞĞůŵŽment de l’encunyació de la moneda i el moment
en que aquesta circula a Mas Castell. Les moŶĞĚĞƐ ƉŽĚĞŶ ĐŝƌĐƵůĂƌ ƐĞŐůĞƐ ŝ ĠƐ ƉĞƌ Ăŝǆž ƋƵĞ
soles no permeten establir cronologies segures
ĚĞĐĂƉũĂĐŝŵĞŶƚĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐ͘ŝǆžŶŽƚƌĞƵƋƵĞ
el seu estudi sigui important i que pugi aportar
un granet de sorra a la visió de conjunt d’un jaĐŝŵĞŶƚĐŽŵƉůĞǆŝĂŵďŵƷůƟƉůĞƐĨĂƐĞƐ͕ĐŽŵĠƐĞů
de Mas Castell a Porqueres.
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i altmedievals de mas Castell de Porqures. Qua-
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'çã®ÙÙþ, E. 2008. >ĂŵŽŶĞĚĂĚĞůĂũŽ/ŵƉĞƌŝŽ
Romano : desde la reforma de Diocleciano. MaĚƌŝĚ͗:ŽƐĠŶƚŽŶŝŽ,ĞƌƌĞƌŽ.
<Äã͕:͘W͘͘ϭϵϴϭ͘dŚĞZŽŵĂŶ/ŵƉĞƌŝĂůŽŝŶĂŐĞ͘
sŽů s///͘ dŚĞ ĨĂŵŝůǇ ŽĨ ŽŶƐƚĂŶƟŶĞ /͘ >ŽŶĚƌĞƐ͗
^ƉŝŶŬΘ^ŽŶ͘

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ͕ĐĂƉŵŽĚŝĮĐĂƚĂŵďĂďŝƌ
ͬͬ>ůĞŐĞŶĚĂŝďğƌŝĐĂhEd/<^<E
Observacions: Villaronga emissions 1 a 8 ( de
pes uncial)
Núm. ref. : 333-1
2-Semis d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae ; 11,35 gr; 24 mm; 9 h.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Primera meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ
ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ
ZĞǀĞƌƐ͗ƌĂƵĞŶǀĞƐƟŶƚĂĚƌĞƚĂͬͬ>ůĞŐĞŶĚĂŝďğƌŝĐĂhEd/<^<E
Observacions: Villaronga 271
Núm. ref. : 333-2
3-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 23,73 gr; 34 mm;6 h.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Primera meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

WÙ͕:͘t͘͘ϭϵϱϳ͘The Roman Imperial CoinaŐĞ͘sŽů/y͘sĂůĞŶƟŶŝĂŶ/ʹdŚĞŽĚŽƐŝƵƐ/͘Londres:
^ƉŝŶŬΘ^ŽŶ͘

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ

W®Ä, M., DÙ°Ä, J. 2008. 'ƵşĂĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
de las monedes de bronce del Bajo Imperio Romano͘ZĞĐƵƉĞƌĂƚĚĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞƐŽƌŝůůŽϭϵϴϳ͘
ĐŽŵͬĂĞƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ [15/01/17]

Observacions: Villaronga emissions 1 a 18 ( de
pes uncial )

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ͕ĐŽƌŽŶĂƐŽďƌĞĞůƉĞŐăͬͬ
>ůĞŐĞŶĚĂhEd/<^<E

Núm. ref. : 333-13
ϰͲ^ĞǆƚĂŶƚĚ͛hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 3,71 gr; 18 mm; 12 h.

s®½½ÙÊÄ¦, L. 1979. EƵŵŝƐŵĂƟĐĂ ĂŶƟŐƵĂ ĚĞ
Hispania͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͗zDz^͘;ϮĂĞĚ͘ϭϵϴϳͿ

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Primera meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ
ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ
// Marca M
ZĞǀĞƌƐ͗ĂǀĂůůĐŽƌƌĞŶƚĂĚƌĞƚĂͬͬ>ůĞŐĞŶĚĂŝďğƌŝĐĂhEd/<^<Eͬͬ^ŽďƌĞĞůĐĂǀĂůůƵŶĂĐŽƌŽŶĂ

Les monedes ibèriques i romanes del jaciment de Mas Castell (Porqueres)

Observacions: Villaronga 273 (però la que s’estudia aquí té una corona)
Núm. ref. : 333-16

Observacions: Villaronga emissions 1 a 18 ( seŐƵƌĂŵĞŶƚ͕ĚŝİĐŝůĚĞĚŝƌĂŵďƐĞŐƵƌĞƚĂƚũĂƋƵĞůĂ
moneda està molt malmesa)
Núm. ref. : 539-1

5-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 20,26 gr; 31 mm; 6 h.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Primera meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

9-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 16,48 gr; 33 mm; 6 h.

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Segona meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ͕ĐĂƉŵŽĚŝĮĐĂƚĂŵďĂďŝƌ

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ

Observacions: Villaronga emissions 1 a 18 ( de
pes uncial)

ZĞǀĞƌƐ͗  WĞŐăƐ Ă ĚƌĞƚĂ ͬͬ >ůĞŐĞŶĚĂ ŝďğƌŝĐĂ hEd/<^<E

Núm. ref. : 333-20

Observacions: Villaronga emissions 19 a 22 ( de
ƉĞƐƵŶĐŝĂůƌĞĚƵŢƚͿ

6-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 23,85 gr; 34 mm; 6 h.

Núm. ref. : 333-5

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Primera meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

10-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 16,39 gr; 30 mm; 12 h.

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ͘
>ůĞŐĞŶĚĂŝůͼůĞŐŝďůĞ͕ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚƐĞƌŝĂů͛ğƚŶŝĐ͘

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Segona meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ͕ƐŽďƌĞƐĞƵƵŶĂĐŽƌŽŶĂ͘

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ

Observacions: Villaronga emissions 1 a 18 ( de
ƉĞƐƵŶĐŝĂůͿ͕ƐŝŵŝůĂƌĂůƟƉƵƐϮϳϱƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂ
llegenda ètnica al anvers.

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ

Núm. ref. : 333-21

Núm. ref. : 333-12

7-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 26 gr; 31 mm; 9 h.

11-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 14,25 gr; 18 mm; 6 h.

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Primera meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Segona meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ͕
possibles caràcters ibèrics.

ZĞǀĞƌƐ͗  WĞŐăƐ ƉĂƌĂƚ Ă ĚƌĞƚĂ͕ ĐĂƉ ŵŽĚŝĮĐĂƚ ĞŶ
Cabir

Observacions: Villaronga emissions 19 a 22 ( de
ƉĞƐƵŶĐŝĂůƌĞĚƵŢƚͿ

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ

Observacions: Villaronga emissions 1 a 18 ( de
pes uncial)

Observacions: Villaronga emissions 19 a 22 ( de
ƉĞƐƵŶĐŝĂůƌĞĚƵŢƚͿ

Núm. ref. : 333-27

Núm. ref. : 333-22

8-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 20,29 gr; 30 mm; h.

12-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 16,89 gr; 30 mm;6 h.

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Primera meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Segona meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

ŶǀĞƌƐ͗^ĞŐƵƌĂŵĞŶƚĐĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂĚƌĞta

Anvers: Cap femení amb casc a dreta

ZĞǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂͬͬ>ůĞŐĞŶĚĂŝďğƌŝĐĂ;ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚhEd/<^<EͿ
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Observacions: Villaronga emissions 19 a 22 ( de
ƉĞƐƵŶĐŝĂůƌĞĚƵŢƚͿ

17-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae ; 10,55 gr;28 mm; 6 h.

Núm. ref. : 333-29

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ

13-Mig as d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 8,71 gr; 28 mm; 6 h.

ZĞǀĞƌƐ͗  WĞŐăƐ Ă ĚƌĞƚĂ͕ ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚ ůůĞŐĞŶĚĂ
hEd/<^<E

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Segona meitat del segle II aC. UnƟŬĞƐŬĞŶ

Observacions: La moneda té un forat al mig. Villaronga emissions 23 a 26 (de pes semiuncial)

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ

Núm. ref. : 333-8

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Mitjans del segle I aC. hŶƟŬĞƐŬĞŶ

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ
Observacions: Mitja moneda. Segurament si fos
sencera correspondria a Villaronga emissions 19
ĂϮϮ;ĚĞƉĞƐƵŶĐŝĂůƌĞĚƵŢƚͿ͘
Núm. ref. : 333-38
14-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 9,72 gr; 27 mm; h.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Mitjans del segle I aC. hŶƟŬĞƐŬĞŶ
ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ
(molt possiblement)
ZĞǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ
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Observacions: Molt possiblement Villaronga
emissions 23 a 26 (de pes semiuncial)
Núm. ref. : 333-59
15-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 9,71 gr; 26 mm; 12 h.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Mitjans del segle I aC. hŶƟŬĞƐŬĞŶ
ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂĂŵďƉŽƐƐŝďůĞůůĞŐĞŶĚĂ
Observacions: Villaronga emissions 23 a 26 ( de
pes semiuncial)
Núm. ref. : 333-6
16-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 12 gr; 28 mm.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Mitjans del segle I aC. hŶƟŬĞƐŬĞŶ

18-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 13,50 gr; 27 mm; 9 h.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Mitjans del segle I aC. hŶƟŬĞƐŬĞŶ
ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ
Observacions: Villaronga emissions 23 a 26 (de
pes semiuncial)
Núm. ref. : 333-28
19-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 10,53 gr;29 mm; 6 h.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Mitjans del segle I aC. hŶƟŬĞƐŬĞŶ
ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ;ƉŽƐƐŝďůĞůůĞŐĞŶĚĂŝďğƌŝĐĂͿ
Observacions: Villaronga emissions 23 a 26 (de
pes semiuncial)
Núm. ref. : 333-31
20-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 10,10 gr; 27 mm; 9 h.
hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Mitjans del segle I aC. hŶƟŬĞƐŬĞŶ
ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ
Observacions: Villaronga emissions 23 a 26 (de
pes semiuncial)
Núm. ref. : 333-32

ŶǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ
ZĞǀĞƌƐ͗^ĞŐƵƌĂŵĞŶƚƉĞŐăƐĂŵďůůĞŐĞŶĚĂ͕ƉĞƌž
molt esborrat

21-As d’hŶƟŬĞƐŬĞŶ; Ae; 8,45 gr; 21 mm; 6 h.

Observacions: Villaronga emissions 23 a 26 ( de
pes semiuncial)

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞWĂůͼůĂƐƚĞŶĂĂŵďĐĂƐĐĂĚƌĞƚĂ

Núm. ref. : 333-7

hŶƟŬĞƐŬĞŶ. Mitjans del segle I aC. hŶƟŬĞƐŬĞŶ
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ

Les monedes ibèriques i romanes del jaciment de Mas Castell (Porqueres)

Observacions: Villaronga emissions 23 a 26 (de
pes semiuncial)

ƋƵĞƐƟŽŶĂƌͲŚŽ͕ĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐůĂĐŽŶƚƌĂŵĂƌĐĂ
DD si que es pot datar amb certesa.

Núm. ref. : 333-34

Núm. ref. : 333-35

22-As emporità; Ae; 14,30 gr; 28 mm; 12 h.

26-Mig as emporità; Ae; 6,20 gr; 27 mm; 9 h.

Ciutat d’Emporion. Segle I aC. Emporion

Ciutat d’Emporion. 44-27 (encunyació de la moneda) 14-41 (la contramarca). Emporion

Anvers: Cap de Diana amb casc a dreta// Té llegenda, segurament QVAIS
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂͬͬ>ůĞŐĞŶĚĂDWKZ

Anvers: Cap de Diana amb casc a dreta// Contramarca DD

Observacions: Villaronga 924

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂͬͬDWKZ

Núm. ref. : 333-30

Observacions: Villaronga 935
Núm. ref. : 333-36

23-Mig as emporità; Ae; 6,20 gr; 26 mm; h.
Ciutat d’Emporion. Segle I aC. Emporion

27-Mig as emporità; Ae ; 9,95 gr; 30 mm; 12 h.

Anvers: Cap femení a dreta

Ciutat d’Emporion. 44-27. Emporion

ZĞǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ

Anvers: Cap de Diana amb casc a dreta

Observacions: Mitja moneda. El pes fa pensar
en emissions del segle, però la impossibilitat
ĚĞǀĞƌƵƌĞ͛ŶďĠĞůƌĞǀĞƌƐŶŽƉĞƌŵĞƚĂĮŶĂƌŵĠƐ
aquesta dada.

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂ;ŵŽĚĞůDWKZƚŽƚŝƋƵĞ
no té la llegenda)

Núm. ref. : 333-39
24-As emporità; Ae; 10,26 gr; 28 mm; 6 h.
Ciutat d’Emporion. 44-27 (encunyació de la moneda) 14-41 (la contramarca). Emporion
Anvers: Cap de Diana amb casc a dreta// ConƚƌĂŵĂƌĐĂĚĞůĚŽİŝĐŽŶƚƌĂŵĂƌĐĂ
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂͬͬDWKZ
Observacions: Villaronga 935
Núm. ref. : 333-33

Observacions: Villaronga 935
Núm. ref. : 333-37
28-As emporità; Ae; 2,89 gr; - mm; h.
Ciutat d’Emporion. 44-27 (encunyació de la moneda) 14-41 (la contramarca). Emporion
Anvers: Part d’un cap de Diana amb casc a dreta
// Contramarca DD
ZĞǀĞƌƐ͗WĂƌƚĚ͛ƵŶƉĞŐăƐͬͬDWKZ
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗WĂƌƚŵŽůƚƉĞƟƚĚĞůƋƵĞŚĂǀŝĂĞƐƚĂƚƵŶĂŵŽŶĞĚĂ͕ƉĞƌžƚŽƚŝĂŝǆžĞŶĐĂƌĂĐŽŶƚĠŝŶformació valuosa. Villaronga 935.
Núm. ref. : 333-41

25-Mig as emporità; Ae; 14,13 gr; 33 mm; h.
Ciutat d’Emporion. 44-27 (encunyació de la moneda) 14-41 (la contramarca). Emporion
ŶǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ͕ƉĞƌžƐ͛ĂƉƌĞĐŝĂƵŶĂĐŽŶƚƌĂŵĂƌca, segurament DD
ZĞǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ
Observacions: Segurament podria ser una moneda Villaronga 935, però l’elevat pes podria

29-As emporità; Ae ; 8,40 gr; 26 mm; h.
Ciutat d’Emporion. 44-27 (encunyació de la moneda) 14-41 (la contramarca). Emporion
Anvers: Cap de Diana amb casc a dreta // ConƚƌĂŵĂƌĐĂĚĞůĚŽİŝĐŽŶƚƌĂŵĂƌĐĂ
ZĞǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ
Observacions: Villaronga 935
Núm. ref. : 333-42
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Monedes ibèriques

33-Divisor ibèric; Ae; 6,89 gr; 22 mm; 6 h.

30-As ibèric; Ae; 11,06 gr; 24 mm; h.

Autoritat emissora indeterminada (ciutat ibèrica). Segle II aC. Seca indeterminada.

Autoritat emissora desconeguda (però segur
que és una ciutat ibèrica). Mitjans del segle I aC.
Seca indeterminada.
Anvers: Cap masculí a dreta, darrere marca ibèrica TI (forma de trident).
ZĞǀĞƌƐ͗DŽůƚŵĂůŵğƐ͕ƉĞƌžƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚƐŝŐƵŝ
un genet amb palma.
Observacions: Moneda que possiblement provingui de Baitolo o de Kese͕ũĂƋƵĞůĞƐƷůƟŵĞƐ
emissions de Kese duen aquest símbol i les de
Baitolo l’imiten. Similar a Villaronga 797.

Anvers: Possible cap femení amb casc a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗WŽƚĞƐĚ͛ƵŶƉĞŐăƐŽĐĂǀĂůů;ůĂƉĂƌƚĚĞĚĂůƚ
no s’aprecia)
Observacions: Es tracta d’un divisor ibèric, podria de moltes seques, ja que el cavall corrent és
un element recurrent en els divisors de la moneda ibèrica. El seu estat no permet determinar
ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĚ͛ŽŶƉƌŽǀĠ͕ƚŽƚŝƋƵĞů͛ĂŶǀĞƌƐƉŽĚƌŝĂ
fer pensar en hŶƟŬĞƐŬĞŶ.
Núm. ref. : 333-25

Núm. ref. : 333-9

31-As ibèric; Ae; 12,57 gr; 24 mm; 6 h.
Autoritat emissora indeterminada. Segurament
segle I aC. Seca indeterminada.
Anvers: Cap masculí a dreta, s’aprecia part
d’una llegenda darrere el cap (...N...)
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ZĞǀĞƌƐ͗ ƐƐĞƌ ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ ƉŽƚĞƐ͕ Ɛ͛ĂƉƌĞĐŝĂ ƉĂƌƚ
d’una llegenda davant de l’ésser (...EV...)
Observacions: La forma de l’anvers i la corba del
cos de l’animal relaciona aquesta moneda amb
els reversos de les monedes de Castulo i de la
ƐĞǀĂǌŽŶĂĚ͛ŝŶŇƵğŶĐŝĂ͕ŽŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞƐĮŶǆƐ͘>ĂƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂƉŽƚĂŝĚĞůĐŽůůƚĂŵďĠĂƉƵŶƚĞŶ
ĞŶĂƋƵĞƐƚĂĚŝƌĞĐĐŝſ͘ĞƐĞƌĂŝǆşĞůƉĞƐĚĞůĂŵŽŶĞĚĂůĂĚĂƚĂƌŝĂĚĞůƐĞŐůĞ/Ă͘ůĨĞƚƋƵĞƟŶŐƵŝ
ůůĞŐĞŶĚĂĞŶů͛ĂŶǀĞƌƐŝĞůƌĞǀĞƌƐƚĂŵďĠĐŽŝŶĐŝĚĞŝǆ
amb dites encunyacions. Segurament seria similar a les monedes Villaronga 833.
Núm. ref. : 333-23

ϯϰͲDŝŐĂƐŝďğƌŝĐ͖Ğ͖ϰ͕ϱϬŐƌ͖Ϯϱŵŵ͖ĞŝǆŽƐŝŶdeterminables.
Autoritat emissora desconeguda. Segle II-I aC.
Seca indeterminada.
Anvers: Possible cap masculí a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗WƌăĐƟĐĂŵĞŶƚŝůͼůĞŐŝďůĞ͕ƉĞƌžƐ͛ĂƉƌĞĐŝĞŶ
les marques d’una llegenda ibèrica
Observacions: Mitja moneda. El seu estat de
conservació no permet determinar massa res
d’aquesta peça, pel seu módul podem pensar
ƋƵĞĠƐŵŝŐĂƐ͕ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚƉƌŽǀŝŶŐƵŝĚĞ<ĞƐĞŽ
/ůƟƌƚĂ͘
Núm. ref. : 333-40

35-Divisor ibèric; Ae; 4,93 gr; 18 mm; 6 h.
Autoritat emissora indeterminada. Segle II-I aC.
Seca indeterminada
Anvers: Cap femení a dreta amb casc
ZĞǀĞƌƐ͗WƌŽĂĚĞŶĂƵĂĚƌĞƚĂ

32-Divisor ibèric; Ae; 9,69 gr; 23 mm; 6 h.
ƵƚŽƌŝƚĂƚĞŵŝƐƐŽƌĂŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͖^ĞŐůĞ//Ă͖
^ĞĐĂŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ
Anvers: Possible cap masculí a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗ƌĂƵĐĂƌƌĞŐĂŶƚĂĚƌĞƚĂ
Observacions: Molt possiblement un semis emporità, però no es pot assegurar al cent per cent
Núm. ref. : 333-24

Observacions: El model de la proa de nau coincidiria amb les emissions de divisors ibèrics de
ĂƌƚĞŝĂ͕ƚŽƚŝĂŝǆžĞůŵĂůĞƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĚĞ
la moneda no permet determinar-ho amb certesa. L’as de dites emissions faria uns 15 grams,
per tant podríem estar davant d’un triens. Similar a Villaronga 399.
Núm. ref. : 333-43
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36-Divisor ibèric; Ae; 0,48 gr; 8 mm; h.
ƵƚŽƌŝƚĂƚĞŵŝƐƐŽƌĂŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͖^ĞŐůĞ//Ă͖
^ĞĐĂŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ

ŶǀĞƌƐ͗ĂƉĨĞŵĞŶşĂĚƌĞƚĂĂŵďĚŽƐĚŽĮŶƐĚĂvant
ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐĂĚƌĞƚĂͬͬDWKZ/dKE;ĞŶŐƌĞĐͿ

Anvers: Cap femení a dreta

Observacions: Similar a Villaronga 231-232

ZĞǀĞƌƐ͗WƌăĐƟĐĂŵĞŶƚŝůͼůĞŐŝďůĞ

Núm. ref. : 333-17

KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗DŽŶĞĚĂŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͕ƐĞŐƵƌĂment es tractaria d’un divisor ibèric.

40-Dracma; Plata; 3,57 gr; 17 mm; 6 h.

Núm. ref. : 359-1

Autoritat emissora desconeguda. Principis del
segle II (circa 195 aC). Seca indeterminada

37-Divisor ibèric; Ae; 1,53 gr; 15 mm; 6 h.

Anvers: Cap a dreta

ƵƚŽƌŝƚĂƚĞŵŝƐƐŽƌĂŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͖^ĞŐůĞ//Ă͖
^ĞĐĂŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ

ZĞǀĞƌƐ͗WĞŐăƐͬͬ>ůĞŐĞŶĚĂDW͘Z/d͘͘͘;ĞŶŐƌĞĐͿ

Observacions: El mal estat de conservació no
permet veure de quina moneda es tracta, tot i
ĂŝǆşĞůƉŽĐƋƵĞĞƐƉŽƚǀĞƵƌĞƐĞŵďůĂĚĞĨĂĐƚƵƌĂ
ibèrica.

Observacions: Possiblement aquesta dracma no
sigui una encunyació grega, sinó que sigui una
ŝŵŝƚĂĐŝſŝďğƌŝĐĂ͘>ĂůůĞŐĞŶĚĂ͕ĞůƉĞƐŝů͛ĞƐƟůƌƵĚĞ
ĚĞů͛ĂŶǀĞƌƐĚƵĞŶƚĂƌĞĂĮƌŵĂƌĂŝǆž͘ĂůĚŝƌƉĞƌž
que l’estat de conservació de la moneda no és
ů͛žƉƟŵ ƉĞƌ ĂĮƌŵĂƌͲŚŽ Ăů ĐĞŶƚ ƉĞƌ ĐĞŶƚ͘  sŝůůĂronga similar al 233 o 234 (però molt més malmesa).

Núm. ref. : 360-2

Núm. ref. : 333-18

Altres monedes

41-Bronze cartaginès ( també anomentat calc);
Ae; 6,81 gr; 23 mm; 12 h.

Anvers: Cap femení a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗ĂǀĂůůŽďğƐƟĂĂĚƌĞƚĂ

38- Nominal indeterminable; Plata; 2,85 gr;
17 mm; h.
Autoritat emissora indeterminable. Cronologia
indeterminable, hauria de rondar entre els segles I aC i II dC. Seca indeterminable
ŶǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ
ZĞǀĞƌƐ͗  /ůͼůĞŐŝďůĞ͘ ^ŝƐ ƉƵŶƚƐ ƐĞŐƵŝƚƐ Ăů ĐĞŶƚƌĞ͕
ƉĂƌƚĚ͛ƵŶĂƉŽƐƐŝďůĞŐƌĂĮůĂ
Observacions: Si assumim que és un denari romà només podria ser d’època augustal o
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ŝ ƚŽƚ ŝ Ăŝǆž ĞůƐ ƉĞƐŽƐ ĚŽŶĂƚƐ ƉĞƌ Ěŝtes monedes són força majors que el que aquí
trobem. Cal també dir que el pes dels denaris
ibèrics era d’uns 4 grams, per tant no semblaria
que aquesta moneda fos un denari ibèric.(Villaronga 1987, 139). Irreferenciable.

ĂƌƚĂŐŽ͘ &ŝŶĂůƐ ĚĞů ƐĞŐůĞ /// Ă͘ ^ĞĐĂ ŵžďŝů ĚĞ
guerra (molt probablement)
Anvers: Cap femení
ZĞǀĞƌƐ͗ĂƉĚĞĐĂǀĂůů
Observacions: Villaronga 204-205. No queda
ben clar quina de les dues és però penso que
s’ajustaria més a la 205, més tosca i feta per les
urgències que va provocar a la segona guerra
púnica.
Núm. ref. : 333-19
ϰϮͲEŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͖WůĂƚĂ͖Ϭ͕ϭϲŐƌ͖ϳŵŵ͖ϭϮŚ͘
ƵƚŽƌŝƚĂƚ ĞŵŝƐƐŽƌĂ ŶŽ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͖ ƌŽŶŽůŽŐŝĂ
ŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͖^ĞĐĂŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ
Anvers: Cap femení a dreta

Núm. ref. : 333-4

ZĞǀĞƌƐ͗'ĞŶĞƚĂŵďĞƐĐƵƚŝůůĂŶĕĂ

39- Dracma emporitana; Plata; 4,80 gr; 18 mm;
12 h.

Observacions: Moneda de plata, possiblement,
no concorda amb cap encunyació de la península, podria ser de fora, en tot cas el mal estat no
permet dir-ne massa res.

ŝƵƚĂƚ Ě͛ŵƉŽƌŝŽŶ͘ &ŝŶĂůƐ ĚĞů ƐĞŐůĞ /// Ă͘ ŵporion
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Núm. ref. : 360-1

46-Ae3; Ae; 1,94 gr; 17 mm; 12 h

43-As romà; Ae ; 8 gr; 26 mm; 6 h.

Autoritat emissora indeterminada. 353-358.
Seca indeterminada

Claudi (almenys els imitadors volen atribuir-li)
.Mitjans del segle I dC. Seca hispana indeterminada.
ŶǀĞƌƐ͗  ĂƉ ŵĂƐĐƵůş Ă ĞƐƋƵĞƌƌĂ ͬͬ ͘͘͘ D d Z W
IM...
ZĞǀĞƌƐ͗DŝŶĞƌǀĂĚĞŵƉĞƵƐĂĚƌĞƚĂĚƵĞŶƚƵŶĞƐcut i una javelina // SC
Observacions: Villaronga 1140. Aquesta moneda és una imitació d’una seca local hispànica,
encara que n’hi ha diferents series d’encunyacions el mal estat de conservació de la peça no
permet assignar-la a cap sèrie concreta. Villaronga proposa que algunes de més mala factura
podrien ser imitacions gales i no hispàniques.
Ŷ ƋƵĂůƐĞǀŽů ĐĂƐ ŵĂŶƟŶĐ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſ ƋƵĞ
en dono aquí.
Núm. ref. : 360-3

Anvers: Cap masculí diademat a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗^ŽůĚĂƚƌŽŵăůůĂŶĐĞũĂŶƚŐĞŶĞƚďăƌďĂƌĐĂŝgut
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗EŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/
Núm.ref: 333-10

47-Ae3; Ae; 2,24 gr; 17 mm; 12 h
Autoritat emissora indeterminada. 353-358.
Seca indeterminada
Anvers: Cap masculí diademat a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗^ŽůĚĂƚƌŽŵăůůĂŶĐĞũĂŶƚŐĞŶĞƚďăƌďĂƌĐĂŝgut
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗EŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/
Núm.ref: 333-11

Monedes baix imperials
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44-Ae3; Ae; 2,36 gr;16 mm;6 h.
Autoritat emissora indeterminable. 353-358.
Seca indeterminable
Anvers: Cap masculí diademat a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗  ^ŽůĚĂƚ ƌŽŵă ůůĂŶĐĞũĂŶƚ ŐĞŶĞƚ ďăƌďĂƌ
caigut.
Observacions: Possible imitació local. No refeƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/͘
Núm. ref. : 360-4

48-Ae4 ; Ae; 1,12 gr; 14 mm; 5 h
Autoritat emissora indeterminada. 342-348.
dƌĞǀĞƌŝƐ;^ĞŐŽŶĂŽĮĐŝŶĂͿ
Anvers: Cap masculí diademat a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗ƵĞƐǀŝĐƚžƌŝĞƐĚĂǀĂŶƚƉĞƌĚĂǀĂŶƚƐŽƐƚĞŶŝŶƚĐŽƌŽŶĞƐͬͬs/dKZ͘͘͘^ŽƚĂůĞƐĐŽƌŽŶĞƐƵŶĂ
ĨƵůůĂͬͬ^ŽƚĂĞǆĞƌŐ͗dZ^
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗  EŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞ Ăů Z/ ;ĨĂůƚĂ
ĐŽŶğŝǆĞƌů͛ĂƵƚŽƌŝƚĂƚĞŵŝƐƐŽƌĂͿ
Núm.ref: 333-14

45-Ae3; Ae; 1,86 gr; 19 mm; 12 h
ŽŶƐƚĂŶĐŝ//͘ϯϱϯͲϯϱϰ͘ZŽŵĂ;ŽĮĐŝŶĂƚĞƌĐĞƌĂͿ

49-Ae3; Ae;2,17 gr; 18 mm;6 h

Anvers: Cap masculí diademat a dreta // DNKE^dEd/s^W&s'

sĂůĞŶƚ͘ϯϲϰͲϯϳϴ͘ZŽŵĂ;ƚĞƌĐĞƌĂŽĮĐŝŶĂͿ

ZĞǀĞƌƐ͗^ŽůĚĂƚƌŽŵăůůĂŶĐĞũĂŶƚŐĞŶĞƚďăƌďĂƌĐĂŝŐƵƚͬͬ ͘͘͘dDW ZWZd/Kͬͬ ^ŽƚĂ ĞǆĞƌŐ͗ ͘͘͘;ƵŶĂ
corona)T...

Anvers: Cap masculí diademat a dreta // DNVA>E^W&s'

KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗EŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/͘

ZĞǀĞƌƐ͗sŝĐƚžƌŝĂĂǀĂŶĕĂŶƚĂĞƐƋƵĞƌƌĂĚƵĞŶƚĐŽƌŽŶĂŝƉĂůŵĂͬͬ^sZ/d^Z/Ws>/ͬͬ^ŽƚĂ
ĞǆĞƌŐ͗^D;ĨƵůůĂͿZd

Núm.ref: 333-3

KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗Z//yZŽŵĂϮϰď
Núm.ref: 333-44
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50-Ae3; Ae; 2,29 gr; 17 mm;6 h

ZĞǀĞƌƐ͗/ŶƐĐƌŝƉĐŝſĚŝŶƐĐŽƌŽŶĂǀŽƟǀĂ;ŝůͼůĞŐŝďůĞͿ

Autoritat emissora indeterminada. 353-358.
Seca indeterminada

KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗EŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/
Núm.ref: 333-51

Anvers: Cap masculí diademat a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗^ŽůĚĂƚƌŽŵăůůĂŶĐĞũĂŶƚŐĞŶĞƚďăƌďĂƌĐĂŝgut
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗EŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/
Núm.ref: 333-45
51-Ae4; Ae;1,84 gr; 14 mm; 12 h
Autoritat emissora indeterminada. 342-348.
Seca indeterminada
ŶǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ
ZĞǀĞƌƐ͗ƵĞƐǀŝĐƚžƌŝĞƐĚĂǀĂŶƚƉĞƌĚĂǀĂŶƚƐŽƐƚĞnint corones
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗EŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/
Núm.ref: 333-47
52-Ae4; Ae; 1,28 gr; 13 mm; 6 h
Constant. 342-348. Arelate
Anvers: Cap masculí diademat a dreta // ...TAN...
ZĞǀĞƌƐ͗ƵĞƐǀŝĐƚžƌŝĞƐĚĂǀĂŶƚƉĞƌĚĂǀĂŶƚƐŽƐƚĞnint corones //...DDAVGGQN... // Marca P
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗EŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/
Núm.ref: 333-48
ϱϯͲĞϰ͖ Ğ͖ ϭ͕ϱϭ Őƌ͖ ϭϰ ŵŵ͖ ĞŝǆŽƐ ŶŽ ĂƉƌĞĐŝĂbles
Autoritat emissora indeterminada. Segle IV.
Seca indeterminada
Anvers: Cap masculí diademat a dreta
ZĞǀĞƌƐ͗/ůͼůĞŐŝďůĞ
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ͗EŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďůĞĂůZ/
Núm.ref: 333-50
ϱϰͲĞϰ͖ Ğ͖ ϭ͕ϭϬ Őƌ͖ ϭϰ ŵŵ͖ ĞŝǆŽƐ ŶŽ ĂƉƌĞĐŝĂbles
Autoritat emissora indeterminada. Segle IV.
Seca indeterminada
Anvers: Cap masculí diademat a dreta
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