
Dos tresors de bronze catalans: Balsareny 
i cànoves. Una breu nota
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En aquest petit treball presentem breument dues ocultacions compostes ex-
clusivament de monedes de bronze que en el seu moment van ser atribuïdes per
l. Villaronga al pas dels cimbres l’any 104 ac1 per catalunya: el de Balsareny
(comarca del Bages, prov. Barcelona) i el de cànoves (cànoves i samalús, co-
marca del Vallès oriental, prov. Barcelona). la cronologia està basada en les
seves comparacions amb els tresors d'azaila, que oferia per als dos primers una
data de finals del segle ii ac, per la qual cosa es va buscar un motiu per a la seva
ocultació atesos el perill i la inseguretat creats per aquest poble bàrbar.2

Hi ha altres tresors la composició dels quals inclou moneda romana de plata
que, si bé poden atribuir-se a aquest moment històric, res tenen a veure amb els
de Balsareny i cànoves. si bé aquesta hipòtesi és suggerent,3 cànoves és una
ocultació posterior a Balsareny, per la qual cosa altres causes van haver d'influir
en el seu atresorament.

potser la incursió címbrica va provocar certa inestabilitat política de la qual
van poder aprofitar-se els pobles pirinencs per fer algun tipus d’escomesa cap a
l'interior del nord-est peninsular, cosa que podria explicar l'aparició de tots dos
tresors. així mateix, s'ha volgut explicar aquestes ocultacions per les tensions
sorgides entre els administradors romans i els habitants indígenes durant la fase
definitiva de transformació territorial que es produiria entre finals del segle ii
ac i l'inici del segle i ac.4
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1. VillaronGa (1961), pp. 33, 37, 44 i 48, (1963), pp. 63-64, (1969-1970), p. 271, (1975), pp. 51 i 53,

(1977), p. 873, (1982), pp. 28-29, (1982-1983), p. 93, (1993), pp. 62-63 i 77, (1998), p. 588, (2004), p. 86 i 199-
200; EstraDa i VillaronGa (1967), p. 139; BEltrán lloris (1978), pp. 94-96; ricHarD i VillaronGa (1979),
p. 109; Molas (1982), p. 30; ripollès (1982), pp. 31 i 36-37; crawforD (1985), p. 304; cHaVEs (1991-1993),
p. 280; panosa (1993), p. 205, (2012), pp. 145-146; GozalBEs (2012), p. 57; sinnEr (2013), p. 174.

2. VillaronGa (1998), p. 587.
3. llorEns i ripollès (1998), p. 74.
4. caMpo (2000), p. 71. 
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cal destacar que M. p. García-Bellido i c. Blázquez situen aquestes dues ocul-
tacions en el període dels anys 133-82 ac, és a dir, entre la caiguda de numàn-
cia i l’inici de les guerres sertorianes.5 En aquest mateix horitzó situen les dues
autores la troballa de corromput (prov. tarragona) (tMpi 177), formada per uns
mil asos de la seca de Kese, amb el tipus de signe ibèric ke antic.6 per desgràcia,
com en tants altres casos, desconeixem el contingut exacte del tresor, per la qual
cosa és molt arriscat atribuir-li una cronologia, encara que, en principi, hauria de
considerar-se que ha de pertànyer al segle ii ac, sense que se’n pugui especifi-
car més informació.

1) Tresor de Balsareny (TMPI 171), 1953.7

En el comerç numismàtic de la zona de Barcelona van aparèixer una sèrie de
bronzes ibèrics catalans que es caracteritzaven per una curiosa pàtina negra. la
raresa d'aquestes peces va despertar l'interès de l. Villaronga, que va descobrir
que formaven part d'un tresor. tal ocultació es va trobar en un bosc a les roda-
lies dels termes municipals de Balsareny i sallent, en els voltants del riu llo-
bregat, a 20 km de Manresa.

si bé, com hem vist, s'ha atribuït aquesta troballa al pas dels cimbres de l'any 104 ac, M.
campo proposa una data entorn a ca. l'any 90 ac per a la seva ocultació,8 encara que no-
saltres pensem que s’ha d'aproximar més al pas del segle ii al segle i ac.
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5. García-BElliDo i BlázqUEz (2002), p. 162.
6. zoBEl (1878), p. 278; cHaVEs (1991-1993), p. 280; VillaronGa (1993), p. 64.
7. VillaronGa (1961), pp. 38-40, 47 i 69-101, (1963), pp. 62-63; BEltrán lloris (1978), p. 94; ripo-

llès (1982), pp. 36-37; cHaVEs (1991-1993), p. 280; panosa (1993), p. 205, (2012), pp. 145-146; llorEns i

ripollès (1998), pp. 65-68; sinnEr (2013), p. 173.
8. caMpo (2005), p. 75.

situació de la troballa de Balsareny i dispersió monetària (segons l. Villaronga)
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Es desconeix el contingut exacte de la troballa, encara que la tasca de l. Vi-
llaronga li va permetre reunir un total de 420 peces de bronze. la composició en
principi seria la següent:

- 85 monedes de Kese.
- 68 monedes de iltirkesken.
- 52 monedes d'ausesken.
- 44 monedes de laiesken.
- 44 monedes de lauro.
- 42 monedes d'ilturo.
- 39 monedes de Eusti-Eustibaikula.
- 9 monedes d'ore.
- 5 monedes d'iltirta.
- 32 monedes indeterminades.

En el següent quadre s’hi pot observar el tant per cent de monedes que co-
rrespon a cada seca, elaborat per l. Villaronga:
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Desafortunadament, una revisió d'aquesta ocultació efectuada per M. del M.
llorens i p. p. ripollès facilita unes xifres diferents a causa de l’increment de les
monedes indeterminades i desconegudes que pertanyen a aquesta troballa, per ob-
tenir el total de 420 exemplars que se suposa que comprenia aquest ocultació,
com es pot comprovar en el quadre adjunt.
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l'ocultació de Balsareny, que sembla ser coetani al de cànoves,9 no és exac-
tament un tresor local,10 sinó potser del tipus itinerant o mixt, per la seva com-
posició heterogènia.11 contenia un total de 420 monedes de bronze que datarien
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9. EstraDa i VillaronGa (1967), 138.
10. com sí defensa, p.e., BEltrán lloris (1978), p. 94.
11. panosa (1993), p. 205, (2012), pp. 145-146; VillaronGa (2004), p. 83.

composició del tresor de Balsareny (segons M. del M. llorens i p. p. ripollès)
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de tot el segle ii ac12 i presenten un predomini de peces procedents de les seques
de Kese i iltirkesken;13 tenien un pes preponderant de 10-12 g, que, en general,
no segueix el sistema metrològic romà.14
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12. panosa (1993), p. 205, (2012), pp. 145-146.
13. panosa (1993), p. 205. no és correcta l'afirmació d'aquesta investigadora que en aquesta ocultació s’hi

trobin presents totes les emissions de ausesken, Eustibaikula i ore, com es pot observar al quadre elaborat per
M. del M. llorens i p. p. ripollès.

14. VillaronGa (1979), p. 219, (2004), p. 199; GozalBEs (2012), pp. 57-58; panosa (2012), p. 145.

seques que componen l'ocultació de Balsareny (segons M. del M. llorens i p. p. ripollès):
1) laiesken. 2) ilturo. 3) Kesse. 4) ausesken. 5) Eusti-Eustibaikula. 6) ore. 

7) iltirkesken (localització incerta)
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si s'examina la ubicació de les seques representades d'una forma important en
el tresor, crida l'atenció la seva proximitat entre elles (50-100 km de distància al
lloc de la troballa).15

D'acord amb la seva procedència, les monedes es classifiquen en: 1) mone-
des de l'àrea de circulació a la qual pertanyia el tresor (iltirkesken), 2) monedes
del seu entorn que entren en un circuit de 50/55 km de diàmetre (laiesken, ilturo,
lauro, ausesken, Eusti-Eustibaikula i ore), 3) monedes d'origen llunyà (Kese i
iltirta).16 aquest numerari és una mostra de circulació residual pel fet que es troba
desvinculat del moment de l'encunyació.17

El taller de Kese és el que presenta un major nombre de monedes i, tanmateix,
és el que es troba més allunyat del lloc de la troballa. la seva importància numè-
rica s'explica pel gran volum de monedes encunyat, així com pel fet que les seves
emissions es troben en percentatges bastant alts en les zones costaneres pròximes
al riu llobregat, via per la qual va haver d'arribar aquest numerari a l'interior.18

la menor presència de les emissions d'iltirta, seca que va encunyar un volum
important de moneda durant el segle ii ac, seria conseqüència tant d'una major
distància del lloc de la troballa, com del fet que les emissions de Kese capitalitza-
rien la major part dels intercanvis a la zona interior situada entre els dos tallers.19

pel que fa a les seques pròximes al lloc de l'ocultació, destaca l'alt percentatge
de monedes d’ilterkesken, possiblement per tractar-se d'un taller proper a Bal-
sareny. les seques de laiesken, ilturo, lauro, auseken i Eusti-Eustibaikula tenen
percentatges semblants, mentre que el fet que ore sigui la seca pitjor represen-
tada s’explica probablement per l’escàs volum que s’hi produïa.20

És interessant el fet de la no aparició de cap moneda amb llegenda Untikes-
ken, un dels tallers ibèrics que encunyen un major volum de moneda i de manera
continuada durant tot el segle ii ac, així com la seva importància econòmica21.
l'absència, així mateix, d'exemplars d'aquest taller també de l'ocultació de cà-
noves indica que a l'àrea del Vallès no hi afluïen de manera habitual les mone-
des d'Untikesken.22 si observem el primer mapa amb la situació de la troballa de
Balsareny i la seva dispersió monetària, podem comprovar que Emporion es tro-
bava a la mateixa distància d'ell que Kesse i iltirta.23
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15. VillaronGa (1961), p. 34, (2004), p. 83; ripollès (1982), p. 290; llorEns i ripollès (1998), p. 66;
panosa (2012), p. 145; sinnEr (2013), p. 173.

16. panosa (1993), p. 205.
17. panosa (1993), p. 205.
18. llorEns i ripollès (1998), pp. 66 i 68.
19. llorEns i ripollès (1998), p. 68.
20. llorEns i ripollès (1998), p. 68.
21. VillaronGa (1961), p. 47, (2004), p. 200; ripollès (1982), p. 291; llorEns i ripollès (1998), p. 66.
22. llorEns i ripollès (1998), p. 66.
23. VillaronGa (1961), p. 47.

IMP_087-100 Amela_1_v3_Layout 1  26/02/18  18:58  Página 92



al nostre entendre, la manca de monedes d'Untikesken en ambdós troballes
és degut a la seva particular tipologia, en concret de les seves unitats, amb un cap
femení amb casc a l'anvers i un pegàs al revers, en comptes de la tradicional ico-
nografia en aquest tipus de peces d'un cap masculí a l'anvers i un genet al revers.
potser per a l'usuari d'aquest tipus de monedes, la presència d'un pegàs, utilitzat
per algunes seques ibèriques en els divisors, pogués implicar algun conflicte en
el seu valor, motiu pel qual tendiria a no utilitzar-les en els intercanvis comercials.
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Unitat acip 1363 = cnH lauro 9

Unitat acip 1328 = cnH laiesken 5

Unitat acip 993 = cnH Untikesken 1 y 11

Unitat acip 1385 = cnH iltirkesken 1
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per contra, no ha d'estranyar l'absència d'exemplars de Baitolo atès que aquest
taller va començar el seu camí al voltant dels anys 90/80-72 ac.24 per tant, aquest
tresor és anterior a aquesta data, possiblement ca. l'any 100 ac, mentre que la tro-
balla de cànoves, com veurem infra, és un xic més recent perquè hi figura l'úl-
tima emissió de la seca de lauro, una circumstància que no esdevé a Balsareny.25 

En definitiva, aquesta dispersió del numerari mostra el caràcter marcadament
regional de la circulació de la moneda ibèrica catalana i explica la causa per què
en aquesta ocultació només s’hi troben tallers que no superen en cap cas els 100
km de distància. possiblement, aquesta circulació estigués articulada al voltant
de petites rutes interiors que tindrien el riu llobregat i la "via sergia" (construïda
entre els anys 120 i 110 ac)26 com als principals eixos de comunicació amb la
costa laietana, un element que facilitaria l'arribada d'aquest numerari, així com
del cosetà, una mica més allunyat.27
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24. sinnEr (2013), p. 173.
25. llorEns y ripollès (1998), p. 73.
26. sobre aquesta via, vid: M. MayEr i i. roDÀ, “la epigrafía republicana en cataluña. su reflejo en la

red viaria”, en Reunión sobre epigrafía hispánica de época romano-republicana. Actas (zaragoza, 1986), pp.
157-170. c. paDrós, “Els camins antics i les vies romanes a la comarca d’osona (Barcelona). Estat de la qües-
tió”, QPAC 28 (2010), pp. 233-245. M. flórEz, i i. roDÀ, “las vías romanas en cataluña: el caso del Vallès
oriental (Barcelona)”, en De Rome à Lugdunum des Convènes. itinéraire d’un Pyrénéen par monts et par
vaux. Hommages à Sablayrolles (Bordeaux, 2014), pp. 247-262.

27. llorEns y ripollès (1998), p. 66. sinnEr (2013), pp. 173-174.

Grans àrees monetàries de la Gàl·lia i àrees adjacents (segons E. Hiriart)
Es pot observar fàcilment que catalunya és una unitat

1. aude - Haute vallée de la Garonne
2. Moyenne vallée de la Garonne
3. languedoc
4. quercy - rouergue
5. périgord
6. poitou - saintonge
7. Gironde - Basse vallée de la Garonne
8. aquitaine
9. aragon et ses marges
10. catalogne

11. sud de la péninsule ibérique
12. Baléares
13. Marseille
14. sud-est de la Gaule
15. centre de la Gaule
16. nord-est de la Gaule
17. nord de la Gaule
18. Bretagne - armorique
19. rome
20. autre - région indéterminée
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la composició d'aquest tresor és un reflex de les relacions que van mantenir la població
de la conca del llobregat amb els ausetans, d'una banda, i amb els laietans de les comarques
del Vallès i del Maresme, de l'altra. El camí es trobaria, doncs, articulat per l'eix llobregat-
cardener, el qual, a més, conduïa a les mines de ferro de Berga i a les de sal de cardona. Es
tractaria, en definitiva, d'unes connexions establertes entre la costa i les terres interiors, apro-
fitant els cursos i les valls fluvials, amb vies que es ramifiquen per arribar a centres impor-
tants com Kese i iltirta.28

cal descartar, doncs, la teoria de l. Villaronga, que enunciava que la composició d'a-
questa ocultació estigué determinada per la manca de vies de comunicació en aquesta època,
com ja han assenyalat diversos autors.29 això hauria comportat, així mateix, que en aquest
tresor no s’hi donin monedes d'origen no català que, per altra banda, van haver de circular
de forma abundant al nord-est peninsular, com ho proven les troballes esporàdiques, com
les de roma, arse, etc.30

2) Tresor de Cànoves (TMPI 175), abans de 1967.31

l'ocultació de cànoves va ser descoberta sota un amuntegament de pedres
en un bosc proper a Molí d'en ribes, a 1 km de cànoves, en l'actual municipi de
cànoves i samalús, al contrafort occidental del massís de Montseny, a poc més
de 10 km al nord-est de Granollers. El molí estava situat antigament en el lloc on
es creuaven la riera de cànoves o de Vallfornès amb la carretera que duia a car-
dedeu (antic camí reial). segons els descobridors, que treballaven en la neteja de
l'esmentat bosc, l'aparença del lot sembla indicar que les 41 monedes que el com-
ponien havien estat incloses dins d'una bossa de material perible, la qual havia
desaparegut de forma natural.32

l. Villaronga va ser un dels encarregats de documentar la troballa, primer
mitjançant el calc de les peces i, posteriorment, duent-ne a terme un estudi deta-
llat. la seva composició és la següent:

- 21 monedes de lauro.
- 5 monedes de Eusti/Eustibaikula.
- 5 monedes d'ausesken.
- 3 monedes d’iltirkesken.
- 1 moneda d'ilturo.
- 1 moneda de laiesken.
- 5 monedes no vistes.
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28. panosa (1993), p. 205.
29. llorEns i ripollès (1998), p. 71; sinnEr (2013), p. 174.
30. VillaronGa (1961), p. 48; EstraDa i VillaronGa (1967), p. 139; ripollès (1982), p. 290; Giral

(2007b), p. 162.
31. EstraDa i VillaronGa (1969), pp. 135-136; VillaronGa (1963), pp. 63-64; roMaGosa (1971), pp.

79-80; BEltrán lloris (1978), p. 94; ripollès (1982), p. 31; crawforD (1985), p. 304; cHaVEs (1991-1993),
p. 280; llorEns i ripollès (1998), pp. 69-72; panosa (2012), p. 145.

32. EstraDa i VillaronGa (1967), p. 135; ripollès (1982), p. 31; panosa (2012), p. 145; sinnEr (2013), p. 174.
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Es tracta, doncs, d'un atresorament molt més modest que el de Balsareny.
crida l'atenció que a cànoves s’hi tingui constància de dos divisors, tots dos mei-
tats, al contrari que a Balsareny, on únicament s’hi constaten unitats.33

si bé en un principi es va situar aquesta ocultació en el mateix horitzó cro-
nològic que el tresor de Balsareny, aquesta opinió s'ha de modificar a causa de
l'abundant presència de l'última emissió de lauro a cànoves i la seva no apari-
ció a Balsareny. crida de nou l'atenció l'absència de monedes de la seca de Bai-
tolo, la qual va iniciar la seva producció de forma coetània a l’amonedació final
d'ilturo (emissió amb símbol orella), entre els anys 90/80-72 ac.34 per tant, sem-
bla ser que la data d'ocultació de cànoves devia ser ca. l'any 90 ac.35
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33. llorEns i ripollès (1998), p. 70.
34. sinnEr (2013), p. 174.
35. caMpo (2005), p. 75; sinnEr (2013), p. 174.

seques que componen l'ocultació de cànoves (segons M. del M. llorens i p. p. ripollès):
1) laiesken. 2) ilturo. 3) lauro. 4) ausesken. 5) Eusti-Eustibaikula. 

6) iltirkesken (localització incerta)
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la composició del tresor de cànoves confirma el que ja s'ha dit sobre Balsa-
reny. si bé la present troballa és de caràcter local,36 en presentar un percentatge
majoritari de monedes procedents de lauro, un 51,22%,37 cànoves reflecteix de
nou una circulació regional i el radi de dispersió no supera en aquesta ocasió els
50 km. la reducció del camp d'acció s'explica, evidentment, per la reduïda gran-
dària de l'ocultació, que justifica així mateix l'absència de seques més allunya-
des del lloc de la troballa, com les de Kese o iltirta, que sí es troben presents a
Balsareny.38
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36. BEltrán lloris (1978), p. 94; panosa (2012), p. 145.
37. VillaronGa (2004), p. 83; GUÀrDia (2016), p. 868.
38. EstraDa i VillaronGa (1967), p. 138; ripollès (1982), p. 290; llorEns i ripollès (1998), p. 70;

Giral (2007a), p. 45; sinnEr (2013), p. 174.
39. llorEns i ripollès (1998), p. 71; sinnEr (2013), p. 174; GUÀrDia (2014), p. 148, (2015), pp. 91-92,

(2016), pp. 868-869.

composició del tresor de cànoves (segons M. del M. llorens i p. p. ripollès)

igualment, la nombrosa presència de monedes de lauro fa probable la teoria
que aquesta seca es trobés en els voltants de l'ocultació.39 això ja s'ha demostrat ac-
tualment, en situar-se en l'important jaciment del puig del castell de samalús (mun.
de cànoves i samalús, prov. Barcelona), a només 3 km de la nostra troballa.

si s'exclou el taller de lauro, les monedes de l'àrea ausetana (ausesken i
Eusti-Eustibaikula) presenten un major percentatge a cànoves que els pertan-
yents a tallers de la zona laietana (laiesken, ilturo, als quals M. del M. llorens
i p. p. ripollès uneixen iltirkesken), cosa que sembla indicar que s'utilitzaven les
monedes de les seques més properes sense que importés l’ètnia o la ciutat que les
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hagués encunyat,40 un fet lògic si es considera que s'utilitzava la mateixa tipolo-
gia per al seu reconeixement.
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40. EstraDa i VillaronGa (1967), p. 138; llorEns i ripollès (1998), p. 70; sinnEr (2013), p. 174. 

comparació entre els tresors de Balsareny i cànoves 
(segons M. del M. llorens i p. p. ripollès)

BIBLIOGRAFIA

BEltrán lloris, M., “la cronología de los tesoros monetarios de azaila”,
Numisma 150-155 (1978), p. 93-125.

caMpo, M., “Moneda, organització i administració del nord-Est de la «His-
pania citerior» (del 218 a l'inici del segle i ac)”, en iV Curs d'Història monetà-
ria d'Hispània. Moneda i administració del territorio, Barcelona, 2000, p. 57-75.

caMpo, M., “Emissió i circulació monetària al nord-est de la Hispània Cite-
rior al final de la república”, en La Moneda al final de la República: entre la tra-
dició i la innovació. iX Curs d’Història monetària d’Hispània, Barcelona, 2005,
p. 73-93.

cHaVEs tristán, f., “consideraciones sobre los tesoros de monedas de
bronce en Hispania. república e inicios del imperio romano. ii”, ANum 21-23
(1991-1993), p. 267-284.

crawforD, M. H., Coinage and Money under the Roman Republic, london,
1985. 

IMP_087-100 Amela_1_v3_Layout 1  26/02/18  18:58  Página 98



EstraDa, J. i VillaronGa, l., “la Lauro monetal y el hallazgo de cánoves
(Barcelona)”, Ampurias 29 (1967), p. 135-194.

García-BElliDo, M. p. i BlázqUEz, c., Diccionario de cecas y pueblos his-
pánicos. Volumen i: introducción, Madrid, 2002.

Giral royo, f., “Breus notes sobre les monedes ibèriques de Milmanda
(Vimbodí) conservades al Museu comarcal de la conca de Barberà”, Aplec de
Treballs (Montblanc) 25 (2007a), p. 41-48.

Giral royo, f., “la circulación de moneda ibérica anterior a augusto en
torno a la vía De italia in Hispanias. tramo tarraco-ilerda”, Numisma 251
(2007b), p. 161-170.

GozalBEs, M.: “peso y valor de las monedas de bronce en la Hispania repu-
blicana. El complejo panorama de una época convulsa”, en La moneda en temps
de crisi. XVi Curs d’història monetària d’Hispània, Barcelona, 2012, p. 47-68.

GUÀrDia i llorEns, M., “repensant lauro: el projecte de recerca al poblat
ibèric del puig del castell de samalús (cànoves i samalús”, Ponències 18
(2014), p. 137-153.

GUÀrDia i llorEns, M., “a les portes de lauro: el poblat ibèric del puig del
castell de samalús (cànoves i samalús)”, Ponències 19 (2015), p. 73-108.

GUÀrDia i llorEns, M., “lauro y el poblado ibérico del puig del castell de
samalús (cànoves i samalús, Barcelona): hacia una nueva propuesta de la loca-
lización de la ceca”, en Actas XV Congreso Nacional de Numismática. Patrimo-
nio numismático y museos, Madrid, 2016, p. 863-886.

Hiriart, E., “les sites majeurs de l’axe aude-Garonne, une aproche statisti-
que, économique et monétaire”, en Les Gaulois au fil de l’eau. Actes du 37e co-
lloque international de l’AFEAF. Volume 1, Bordeaux, 2015, p. 289-306.

llorEns forcaDa, M. DEl M. i ripollès alEGrE, p. p., Les encunyacions
ibèriques de Lauro, Granollers, 1998.

Molas font, M. D., Els ausetans i la ciutat d'Ausa, Vic, 1982.
panosa i DoMinGo, M. i., “algunes qüestions històriques sobre l’epigrafia de

les llegendes monetals ibèriques”, en Studia Palaeohispanica et indogermánica
J. Untermann ab amicis hispanicis oblata, Barcelona, 1993, p. 199-212.

panosa i DoMinGo, M. i., Els ibers del Vallès Oriental, Barcelona, 2012.
ricHarD, J.-c. M. i VillaronGa, l., “recherches sur les étalons monétaires

en Espagne et en Gaule du sud antérieurement à l'époque d'auguste”, MCV 9
(1973), p. 81-131.

ripollès alEGrE, p. p., La circulación monetaria de la Tarraconense medi-
terránea, València, 1982.

roMaGosa, J., “Monedas ibéricas del hallazgo de cànoves (Barcelona)”,
ANum 1 (1971), p. 79-81.

DOS TRESORS DE BRONZE CATALANS 99

IMP_087-100 Amela_1_v3_Layout 1  26/02/18  18:58  Página 99



sinnEr, a. G., “la difusión de las emisiones ibéricas layetanas”, Saguntum
45 (2013), p. 171-193.

VillaronGa GarriGa, l., “El hallazgo de Balsareny”, NumHisp 19-20
(1961), p. 9-102.

VillaronGa GarriGa, l., “las monedas de iltirda con lobo en el reverso”,
Ampurias 31-32 (1969-1970), p. 259-271.

VillaronGa GarriGa, l., “comentarios en torno a los hallazgos de tesoros
monetarios”, en Xiii Congreso Nacional de Arqueología, saragossa, 1975, p.
49-54.

VillaronGa GarriGa, l., “tesorilio de denarios romanos del Baix liobre-
gat (Barcelona)”, en actas del XiV Congreso Nacional de Arqueologia, Vitòria,
1977, p. 871-876.

VillaronGa GarriGa, l., Numismática antigua de Hispania. iniciación a
su estudio, Barcelona, 1979.

VillaronGa GarriGa, l., “nuevo testimonio del paso de los cimbrios. El te-
sorillo de sarrià”, GN 64 (1982), p. 24-30.

VillaronGa GarriGa, l., “la història de tàrraco en època romano-republi-
cana documentada per les seves monedes en escriptura ibèrica”, BAT 4-5 (1982-
1983), p. 87-100.

VillaronGa GarriGa, l., Tresors monetaris de la Península ibèrica ante-
riors a August: repertori i anàlisi, Barcelona, 1993.

VillaronGa GarriGa, l., “testimoniatge del pas dels cimbris per cata-
lunya”, a De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la
Hispana Citerior. Homenatge a Joseph Estrada i Garriga, Barcelona, 1998, p.
587-590.

VillaronGa GarriGa, l., Numismàtica antiga de la Península ibèrica. in-
troducció al seu estudi, Barcelona, 2004.

zoBEl DE zanGroniz, J. (1878-1880): Estudio histórico de la moneda anti-
gua española desde su origen hasta el imperio romano, Madrid.

100 LUiS AMELA VALVERDE

IMP_087-100 Amela_1_v3_Layout 1  26/02/18  18:58  Página 100


