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-

de les monedes del jaciment de Mas Castell a 

ara no havia estat estudiat en profunditat i que 
-

cions 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 

-
cions privades, les quals no són presents aquí.

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

pretenen res més que ser un resum del que avui 
dia en sabem per posar el lector en situació.

presenten els aspectes principals i se n’intenta 
-

l’interés a tenir aquestes monedes ben cone-
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gudes. Un cop vistes les mondes, s’ha dedicat 

on es mostra l’estudi de cada moneda de mane-
ra individualitzada i es presenten tots els seus 
detalls. 

-

-

Autoritat emissora. Cronologia. Autoritat emis-
sora

Anvers:  Descripció anvers

Observacions: 

Núm. ref. :  Número de referència en l’inventari 
del Museu Arqueològic de Banyoles.

El jaciment

El Mas Castell es localitza sobre un turó de 
cinc metres d’alçada a l’oest de l’estany de Ba-

-

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).

d’assentament humà, ja que disposa de terres 

pastura i el seu enturonament permet una de-
fensa fàcil (Burch et al. 1999, 8).

(Burch et al. 1999, 9). 

Sembla plausible que en època ibèrica hi 
hagués a Mas Castell un oppidum que aparent-
ment fou abandonat al 195 aC després de la vic-

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

Poc temps després de l’abandonament de 
l’oppidum es va construir un temple sobre Mas 
Castell, dedicat a una divinitat desconeguda, 
que hauria perviscut, segurament i molt possi-

del segle III dC. Es pensa que fou un temple te-

de gres en la seva construcció (material que no 
es troba a prop), cosa que n’evidencia que es va 

-
ció (Burch et al. 1999, 121-122).

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 

-
dria semblar més habitual. Dita església era de 
planta basilical i constava de tres naus i cinc tra-
mades a més d’absis de planta rectangular. Molt 
possiblement aquesta església es va construir 

et al. 1999, 
125).

Malgrat no haver-hi una fase clara d’ocupació 

anys 70, que semblen evidenciar que el temple 

Les primeres troballes arqueològiques al ja-
ciment de Mas Castell les efectuà i documen-
tà Pere Alsius, entre els anys 1925 i 1928.  Es 
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trobaren abundants fragments ceràmics i inclòs 
peces senceres en remoure la terra de la zona. 

-

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 de-
cidir 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 

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 pri-

-
tanyer, Tremoleda 2000, 156).

Després d’aquesta campanya es parà tota 
-

cobriren una sèrie de sepultures i el Centre 
d’Estudis Comarcals de Banyoles va començar a 

(Castanyer, Tremoleda 2000, 156). 

-

Josep M. Corominas i Miquel Oliva documen-
taren principalment la basílica visigoda, la seva 
necròpolis adjacent i un camp de sitges a la zona 

-
funditat entre els anys 1969 i 1970 (Castanyer, 
Tremoleda 2000, 156).

Pocs anys després, entre el 1972 i el 1973 es 

documentar més de deu noves sitges i es va co-

arqueològic amb estudiants de la Universitat de 
Barcelona (Castanyer, Tremoleda 2000, 157).

Entre els anys 1976 i 1980, M. Carme Domè-

-
mana del jaciment. També va efectuar una sèrie 
de cates de delimitació de l’espai, encarregades 

-
ciment de Mas Castell (Castanyer, Tremoleda 
2000, 157).

aquell moment era la cap del Servei Tècnic d’In-
-

der efectuar 21 cates de delimitació i salvament 
al llarg de tot del jaciment que s’estava veien 
afectat per obres modernes (Castanyer, Tremo-
leda 2000, 157).

Les monedes ibèriques

Comencem per veure l’estudi de la moneda 
ibèrica, un dels grups més presents en el jaci-
ment de Mas Castell. De fet, del total de cin-
quanta-quatre monedes estudiades trenta-set 
són de procedència ibèrica. 

Dins del grup de les monedes ibèriques s’han 

el grup més abundant, que correspondria a les 
monedes provinents de la seca  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 
grups és aclaparadora i que de les trenta-set 
monedes ibèriques vint-i-nou provenen amb 
tota certesa de la seca .

Les monedes d’

Abans d’entrar a parlar en detall d’aques-
tes vint-i-nou monedes és molt important par-
lar breument de què s’entén per . 
Aquesta paraula és la transcripció resultant dels 
caràcters ibèrics que aquestes monedes duen a 
la llegenda del seu revers. Tradicionalment es-
tudiosos com Villaronga (Villaronga 1987,125-
127) 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. 

a Empúries que s’assimili a una seca, per tant 
prendrem la precaució de referir-nos a aquestes 
monedes com monedes d’ , encara 
que sembli clar que la seca hauria d’estar a prop 
d’Empúries.

els asos d’  són sempre iguals, o molt 
-

nologia estudiosos com Villaronga hagin optat 

1987, 125-127,212-214,223, 248-249). En el 

Castell ja que ens ha semblat tant vàlida com 
coherent i permet ordenar cronològicament de 

monedes d’  estudiat.

Comencem doncs per veure les monedes 

pes uncial (Villaronga 1987, 125-127). Dites 
monedes daten de la primera meitat del segle II 

aC, l’as pesaria entre 20 i 25 grams, que es vol-
dria assimilar al pes uncial romà de 27 grams. 

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

Els asos mostren sempre a l’anvers un cap fe-
mení, segurament d’Aretusa, a dreta, amb casc 

el qual hi ha la llegenda escrita amb 
caràcters ibèrics (Villaronga 1987, 125-127). En 

-

monedes conserven l’anvers i el revers en per-
fecte estat, el seu pes i les traces que ens en 
queden ens permeten assignar-les amb certesa 

-
ronga de pes uncial (Villaronga 1987, 125-127).

Ja en aquest moment els asos tenien la sè-
rie de divisors completa, a Mas Castell n’hem 

grams que mostra un anvers igual que els dels 
asos però que al revers mostra un brau enves-

-
genda 

-
vi el revers mostra un cavall galopant a dreta, 
sobre el qual s’aprecia una corona, altre cop la 
llegenda 

Les monedes d’  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 re-

mòdul de pes n’hem documentat cinc mone-
des, 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 

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

-
-

posició més entenedora. Segons Villaronga i els 

-
nedes d’Empúries, en algun moment prop del 

-
culants i a crear els mitjos asos (Villaronga 1987, 

20 encara podien estar circulant les monedes 

aquesta que hem trobat a Mas Castell de pa-

de l’encunyació de la moneda i l’altre el de la 

pel pes, ens ha semblat més adequat redactar 
-
-

grat que la moneda hauria estat encunyada en 

aC i el 40 dC. 

Seguint amb la progressió descendent de pe-
sos arribem a les monedes de pes  semiuncial, 
de les quals l’as rondaria els 11,5 grams (Villa-
ronga 1987, 223). D’aquestes monedes n’hem 
documentat vuit, totes elles són asos (monedes 

-

a dreta i el revers el pegàs a dreta i la llegenda 
Aquestes monedes són de principis 

i mitjans del segle I aC i cal remarcar que com 

-
rica.

-
nen una estreta relació amb i Empú-

Mas Castell i no a totes les encunyacions de mo-
nedes o Emporiae.

-
tat del segle I aC. S’han documentat set mone-
des 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 

el pegàs a dreta, però mostra un canvi molt im-

de ser 
es pensa que seguirien essent encunyades en 

A més, cinc d’aquestes monedes (24, 25, 26, 
28 i 29) mostren contramarques, concretament 

D majúscula davant del cap d’Atena. Aquestes 
contramarques  foren aplicades entre els anys 
14 i 44 dC (Villaronga 1987, 301). Per tant una 

tot i ser encunyades en un moment determinat, 
seguiren circulant duran un període de temps 

d’  (que en un moment donat passen 
-
-

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 

-
nologia d’emissió de la moneda obviant els can-

segurament van ajudar a que seguís circulant 
durant més temps.

Altres monedes ibèriques

A part de les monedes ibèriques procedents 
de la seca  n’hem documentat sis 
més de les quals no n’hem pogut determinar la 
seca, tot i que en podem plantejar algunes te-

En primer lloc cal veure un as ibèric (30), 
-

gible i que a l’anvers presenta un cap masculí a 

són d’  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 caràc-
ter és el símbol TI i és una marca feta servir en 

Kese. El 
problema és que també es fa servir en la seca de 

Kese 
(Villaronga 223-224). Per tant, no podem deter-
minar 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 de-
tall 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 mone-

Castu-

lo

dues cares també dóna suport a aquesta teo-
 Castulo 

S’han estudiat també dues monedes més (32 
i 33) que probablement són encunyacions d’Un-

, però pel seu estat de conservació no 

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

nou grams i mig, duen a pensar que molt pro-
bablement sigui un semis d  Però al 
no haver-se conservat la llegenda i al ser el brau 
diferent del que ja hem comentat, ens fa ser re-

la segona moneda (33), es tracta d’una moneda 
d’uns set grams de pes, que mostra un anvers 

el que semblaria part d’un cavall. Segurament 

no permet determinar de quin es tracta.

Per acabar amb aquest apartat ens resten per 
veure dues monedes més de les quals malaura-

-
-

gona 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 funciona-
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general cap moneda es pot relacionar directa-
ment amb tombes, no seria estrany que algu-
nes acompanyessin als cossos dels difunts. En 
qualsevol cas les onze monedes recuperades, 
a les quals potser s’hi podria sumar alguna de 

S’han documentat un total d’onze monedes 

segle IV. D’aquestes onze monedes, deu prove-

Corominas i tan sols una es pot relacionar amb 

quals cal remarcar que es centraren en una zona 

Les monedes estudiades es poden dividir en 
dos grups segons els seus nominals, sis Ae3 i 
cinc Ae4. 

monedes en sí, crec que és necessari aclarir el 

nummus o follis

AE, és a dir, monedes de bronze. Els nombres 

i 15 mm de diàmentre i un AE3 a una moneda 
d’entre 15 i 20 mm de diàmetre. D’aquesta ma-

-
menar aquestes monedes i s’ha optat per una 

-
piament dit. Començarem per comentar els cinc 
Ae4. Dues d’aquestes monedes no s’han pogut 

de bust de l’anvers, en datar-les grosso modo 
del segle IV. En una d’elles (53) el revers era to-

però que es data a través de la inscripció dins 
la corona, la qual malauradament no es podia 
llegir. Aquesta moneda segurament data d’entre 
els anys 348 i 383 que és quan més profusament 

com a segle IV.

Pel que fa als tres Ae4 restants (48, 51 i 52) 
-

tra dues victòries davant per davant sostenint 
corones en alt i s’encunyà entre els anys 342 

-
nyat en època de Teodosi, però la llegenda i les 
marques de seca de les monedes de Mas Castell 

-
men la cronologia ja esmentada.

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

52 presenta una lletra P entre les dues victòries, 
aquesta P permet determinar que aquesta mo-
neda fou encunyada a la ciutat d’Arelate (Arlés) 

Pel que fa als sis Ae3, cinc (44, 45, 46, 47, 50) 

clavant una llança a un genet bàrbar caigut. 
-

Aquest revers s’encunyà en el mòdul Ae3 en-
tre els anys 353 i 358, principalment per tres em-
peradors: Constanci II, Constant i Julià II. Malau-
radament només en un cas (45) la llegenda de 
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assegurar que l’emissor de la moneda fou Cons-
tanci II, cosa que acota la cronologia d’aques-
ta moneda entre els anys 353 i 354. D’aquesta 
moneda, notablement més ben conservada que 
les altres, també en podem determinar la seca, 

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.

en molt bon estat de conservació, de la qual 
n’hem pogut determinar que fou encunyada per 
Valent, gràcies a la llegenda del anvers (D N VA-

revers mostra una Victòria avançant a esquer-
ra duent corona i palma i la llegenda completa 

-

(Pearce 1957,108-136).

-
-

nologies de mitjans del segle IV, essent totes 
elles força coincidents. Cal recordar, però, que 
no s’ha de confondre la cronologia d’encunya-
ció 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, segura-

o ser dipositada al jaciment.

Altres monedes

A part de les monedes ibèriques i de les mo-

de vuit monedes de diferent procedència que 
tot seguit procedirem a presentar.

En primer lloc trobem una moneda de pla-

cares. Davant d’un estat tan pobre de conser-
vació 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 

aC, mostra al seu anvers el cap femení d’Aretusa 
-

grecs) sota seu. En canvi la segona dracma, la 40 

-
blement 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 

(Villaronga 1987, 111-114).

S’ha documentat també un calc cartaginès de 

la moneda no estava massa ben conservada es 
podia apreciar amb claredat un cap femení a es-
querra a l’anvers i un cap de cavall a dreta al re-

-

aquestes monedes segons Villaronga haurien 

Guerra Púnica, de fet podrien haver estat encu-
-

ques mòbils cartagineses (Villaronga 1987, 107)

Una altra moneda força incerta és una mo-
neda de bronze, que no conserva massa bé cap 
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de les seves dues cares i que a l’anvers sembla 
mostrar un cap a dreta i al revers podria ha-
ver-hi una proa de nau a dreta (35). Pel seu pes 
no semblaria un as sinó un divisor, per mala sort 
per nosaltres la proa de nau és un model molt 
recurrent tant en encunyacions ibèriques, per 

Carteia, com romanes (Villaron-
ga 1987, 156). Aquestes encunyacions s’esten-
drien grosso modo entre els segles III i I aC. Per 

-
vim a donar un nominal i una cronologia concre-
ta a aquesta moneda. 

Cal parlar de dues monedes (la 36 i la 42) 
de les quals en podrem dir molt poca cosa. La 

-
cament esborrat. Podria tractar-se d’un divisor 

-

Pel que fa a la moneda 42 és també de di-

sembla una moneda de plata. A l’anvers po-
dria tenir representat un cap femení però el 

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 

que no pas elocubrar una teoria basada en tan 
poques evidències.

de Claudi de mitjans del segle I dC (43). Aquesta 
moneda mostra a l’anvers un cap masculí a es-
querra i al revers Minerva dempeus a dreta du-
ent 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 

la moneda no permet atribuir-la a cap sèrie en 
concret. 

Conclusions

-
nen entre el segle III aC i el segle I dC, després 
segurament trobariem un tall en el registre, ja 
que no hi ha cap moneda del segle II i III dC, i 
tornem a tenir-lo present en els segle IV i V dC. 
Sembla clar que la major part de la moneda es 

servir de crossa en alguns casos, però no s’ha 
de pendre en cap cas com a única base. És a dir, 

veure com en determinats períodes la circulació 
de persones i monedes era major que en d’al-

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 no-
més em resta recordar que cal tenir molt en 

-
ment de l’encunyació de la moneda i el moment 
en que aquesta circula a Mas Castell. Les mo-

soles no permeten establir cronologies segures 

el seu estudi sigui important i que pugi aportar 
un granet de sorra a la visió de conjunt d’un ja-

de Mas Castell a Porqueres.
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CATÀLEG

Monedes ibèriques d’  i emissions 

1-As d’ ; Ae; 20,40 gr; 32 mm; 7 h.
. Primera meitat del segle II aC. Un-

Observacions: Villaronga emissions 1 a 8 ( de 
pes uncial)

Núm. ref. :  333-1

2-Semis d’ ; Ae ; 11,35 gr; 24 mm; 9 h.

. Primera meitat del segle II aC. Un-

-

Observacions: Villaronga 271

Núm. ref. :  333-2

3-As d’ ; Ae; 23,73 gr; 34 mm;6  h.

. Primera meitat del segle II aC. Un-

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

Núm. ref. :  333-13

; Ae; 3,71 gr; 18 mm; 12  h.

. Primera meitat del segle II aC. Un-

// Marca M

-
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Observacions:  Villaronga 273 (però la que s’es-
tudia aquí té una corona)

Núm. ref. :  333-16

5-As d’ ; Ae; 20,26 gr; 31 mm; 6 h.

. Primera meitat del segle II aC. Un-
 

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

Núm. ref. :  333-20

6-As d’ ; Ae;  23,85 gr; 34 mm; 6 h.

. Primera meitat del segle II aC. Un-

Observacions: Villaronga emissions 1 a 18 ( de 

llegenda ètnica al anvers.

Núm. ref. :  333-21

7-As d’ ; Ae;  26 gr; 31 mm;  9 h.

. Primera meitat del segle II aC. Un-
 

Cabir

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

Núm. ref. :  333-27

8-As d’ ; Ae; 20,29  gr; 30 mm; h.

. Primera meitat del segle II aC. Un-

-
ta

Observacions: Villaronga emissions 1 a 18 ( se-

moneda està molt malmesa)

Núm. ref. : 539-1

9-As d’ ; Ae; 16,48 gr; 33 mm; 6 h.

. Segona meitat del segle II aC. Un-

-

Observacions: Villaronga emissions  19 a 22 ( de 

Núm. ref. :  333-5

10-As d’ ; Ae; 16,39 gr; 30 mm; 12 h.

. Segona meitat del segle II aC. Un-
 

Observacions: Villaronga emissions 19 a 22 ( de 

Núm. ref. :  333-12

11-As d’ ; Ae; 14,25 gr; 18 mm; 6 h.

. Segona meitat del segle II aC. Un-

possibles caràcters ibèrics.

Observacions: Villaronga emissions 19 a 22 ( de 

Núm. ref. :  333-22

12-As d’ ; Ae; 16,89 gr; 30 mm;6 h.

. Segona meitat del segle II aC. Un-

Anvers:  Cap femení amb casc a dreta

-
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Observacions: Villaronga emissions 19 a 22 ( de 

Núm. ref. : 333-29

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

. Segona meitat del segle II aC. Un-

Observacions: Mitja moneda. Segurament si fos 
sencera correspondria a Villaronga emissions 19 

Núm. ref. :  333-38

14-As d’ ; Ae;  9,72 gr; 27 mm;  h.

. Mitjans del segle I aC.  

(molt possiblement)

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

Núm. ref. :  333-59

15-As d’ ; Ae; 9,71 gr; 26 mm; 12 h.

. Mitjans del segle I aC.  

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

Núm. ref. :  333-6

16-As d’ ; Ae; 12 gr; 28 mm.

. Mitjans del segle I aC. 

molt esborrat

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

Núm. ref. :  333-7

17-As d’ ; Ae ; 10,55 gr;28 mm; 6 h.

. Mitjans del segle I aC. 

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

Núm. ref. :  333-8

18-As d’ ; Ae; 13,50 gr; 27 mm;  9 h.

. Mitjans del segle I aC. 

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

Núm. ref. :  333-28

19-As d’ ; Ae; 10,53 gr;29 mm;  6 h.

. Mitjans del segle I aC. 

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

Núm. ref. :  333-31

20-As d’ ; Ae; 10,10 gr; 27 mm; 9 h.

. Mitjans del segle I aC. 

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

Núm. ref. :  333-32

21-As d’ ; Ae; 8,45 gr; 21 mm; 6 h.

. Mitjans del segle I aC. 
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Observacions: Villaronga emissions 23 a 26 (de 
pes semiuncial)

Núm. ref. :  333-34

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

Ciutat d’Emporion. Segle I aC. Emporion

Anvers:  Cap de Diana amb casc a dreta// Té lle-
genda, segurament QVAIS

Observacions: Villaronga 924 

Núm. ref. : 333-30

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

Ciutat d’Emporion. Segle I aC. Emporion 

Anvers:  Cap femení a dreta

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

aquesta dada.

Núm. ref. :  333-39

24-As emporità; Ae; 10,26 gr; 28 mm; 6 h.

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

Anvers:  Cap de Diana amb casc a dreta// Con-

Observacions: Villaronga 935
Núm. ref. :  333-33

25-Mig as emporità; Ae; 14,13 gr; 33 mm;  h.

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

-
ca, segurament DD

Observacions:  Segurament podria ser una mo-
neda Villaronga 935, però l’elevat pes podria 

DD si que es pot datar amb certesa.

Núm. ref. :  333-35

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

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

Anvers:  Cap de Diana amb casc a dreta// Con-
tramarca DD

Observacions: Villaronga 935

Núm. ref. :  333-36

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

Ciutat d’Emporion. 44-27. Emporion 

Anvers:  Cap de Diana amb casc a dreta

no té la llegenda)

Observacions: Villaronga 935

Núm. ref. :  333-37

28-As emporità; Ae; 2,89 gr; - mm;  h.

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

Anvers:  Part d’un cap de Diana amb casc a dreta 
// Contramarca DD

-
-

formació valuosa. Villaronga 935.

Núm. ref. :  333-41

29-As emporità; Ae ; 8,40 gr; 26 mm;  h.

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

Anvers:  Cap de Diana amb casc a dreta // Con-

Observacions: Villaronga 935

Núm. ref. :  333-42
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Monedes ibèriques

30-As ibèric; Ae; 11,06 gr; 24 mm;  h.

Autoritat emissora desconeguda (però segur 
que és una ciutat ibèrica). Mitjans del segle I aC. 
Seca indeterminada.

Anvers:  Cap masculí a dreta, darrere marca ibè-
rica TI (forma de trident).

un genet amb palma.

Observacions: Moneda que possiblement pro-
vingui de Baitolo o de Kese
emissions de Kese duen aquest símbol i les de 
Baitolo l’imiten. Similar a Villaronga 797.

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...)

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 

-

-

amb dites encunyacions. Segurament seria simi-
lar a les monedes Villaronga 833.

Núm. ref. :  333-23

32-Divisor ibèric; Ae; 9,69 gr; 23 mm; 6 h.

Anvers:  Possible cap masculí a dreta

Observacions: Molt possiblement un semis em-
porità, però no es pot assegurar al cent per cent

Núm. ref. :  333-24

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

Autoritat emissora indeterminada (ciutat ibèri-
ca). Segle II aC. Seca indeterminada.

Anvers:  Possible cap femení amb casc a dreta

no s’aprecia)

Observacions: Es tracta d’un divisor ibèric, po-
dria de moltes seques, ja que el cavall corrent és 
un element recurrent en els divisors de la mo-
neda ibèrica. El seu estat no permet determinar 

fer pensar en .

Núm. ref. :  333-25

-
determinables.

Autoritat emissora desconeguda. Segle II-I aC. 
Seca indeterminada.

Anvers:  Possible cap masculí a dreta 

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 

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

Observacions: El model de la proa de nau coin-
cidiria amb les emissions de divisors ibèrics de 

la moneda no permet determinar-ho amb cer-
tesa. L’as de dites emissions faria uns 15 grams, 
per tant podríem estar davant d’un triens. Simi-
lar a Villaronga 399.

Núm. ref. :  333-43
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36-Divisor ibèric; Ae; 0,48 gr; 8 mm;  h.

Anvers:  Cap femení a dreta

-
ment es tractaria d’un divisor ibèric.

Núm. ref. :  359-1

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

Anvers:  Cap femení a dreta

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

ibèrica.

Núm. ref. :  360-2

Altres monedes
38- Nominal indeterminable; Plata; 2,85 gr;  
17 mm;  h.

Autoritat emissora indeterminable. Cronologia 
indeterminable, hauria de rondar entre els se-
gles I aC i II dC. Seca indeterminable

Observacions: Si assumim que és un dena-
ri romà només podria ser d’època augustal o 

-
tes 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.(Villa-
ronga 1987, 139). Irreferenciable.

Núm. ref. :  333-4

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

-
porion

-
vant

Observacions: Similar a Villaronga 231-232
Núm. ref. :  333-17

40-Dracma; Plata;  3,57 gr; 17 mm;  6 h.
Autoritat emissora desconeguda. Principis del 
segle II (circa 195 aC). Seca indeterminada
Anvers:  Cap a dreta

Observacions: Possiblement aquesta dracma no 
sigui una encunyació grega, sinó que sigui una 

que l’estat de conservació de la moneda no és 
-

ronga similar al 233 o 234 (però molt més mal-
mesa).

Núm. ref. :  333-18

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

guerra (molt probablement)
Anvers:  Cap femení

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

Anvers:  Cap femení a dreta

Observacions: Moneda de plata, possiblement, 
no concorda amb cap encunyació de la penínsu-
la, podria ser de fora, en tot cas el mal estat no 
permet dir-ne massa res.
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Núm. ref. :  360-1

43-As romà; Ae ; 8 gr; 26 mm; 6 h.

Claudi (almenys els imitadors volen atribuir-li) 
.Mitjans del segle I dC. Seca hispana indetermi-
nada.

IM...

-
cut i una javelina // SC

Observacions: Villaronga 1140. Aquesta mone-
da és una imitació d’una seca local hispànica, 
encara que n’hi ha diferents series d’encunya-
cions el mal estat de conservació de la peça no 
permet assignar-la a cap sèrie concreta. Villa-
ronga proposa que algunes de més mala factura 
podrien ser imitacions gales i no hispàniques. 

en dono aquí.

Núm. ref. :  360-3

Monedes baix imperials

44-Ae3; Ae; 2,36 gr;16 mm;6  h.

Autoritat emissora indeterminable. 353-358. 
Seca indeterminable

Anvers:  Cap masculí diademat a dreta

caigut.

Observacions: Possible imitació local. No refe-

Núm. ref. :  360-4

45-Ae3; Ae; 1,86 gr; 19 mm; 12 h

Anvers: Cap masculí diademat a dreta // DN-

-

corona)T...

Núm.ref: 333-3 

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

Autoritat emissora indeterminada. 353-358. 
Seca indeterminada

Anvers: Cap masculí diademat a dreta

-
gut

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

-
gut

Núm.ref: 333-11

48-Ae4 ; Ae; 1,12 gr; 14 mm; 5 h

Autoritat emissora indeterminada. 342-348. 

Anvers: Cap masculí diademat a dreta

-

Núm.ref: 333-14

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

Anvers: Cap masculí diademat a dreta // DNVA-

-

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

Autoritat emissora indeterminada. 353-358. 
Seca indeterminada

Anvers: Cap masculí diademat a dreta

-
gut

Núm.ref: 333-45

51-Ae4; Ae;1,84 gr; 14 mm; 12 h

Autoritat emissora indeterminada. 342-348. 
Seca indeterminada

-
nint corones

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...

-
nint corones //...DDAVGGQN... // Marca P

Núm.ref: 333-48

-
bles

Autoritat emissora indeterminada. Segle IV. 
Seca indeterminada

Anvers: Cap masculí diademat a dreta

Núm.ref: 333-50

-
bles

Autoritat emissora indeterminada. Segle IV. 
Seca indeterminada

Anvers: Cap masculí diademat a dreta

Núm.ref: 333-51


