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Les seques ausetanes

LUÍS AMELA VALVERDE*

Els ausetans (no confondre amb els ausetans de l’Ebre o ositans) eren un po-
ble ibèric que habitava l’actual Plana de Vic i les muntanyes que l’envolten (és a 
dir, l’actual comarca d’Osona).1 Segons el geògraf egipci del segle II aC Claudi 
Ptolemeu, les ciutats que pertanyerien als ausetans serien Aquae Calidae, Ausa, 
Baicula i Gerunda (Ptol. 3, 6, 69), la qual cosa implicaria que, a part d’ocupar 
la comarca d’Osona, els ausetans estarien presents així mateix en les comarques 
del Pla de l’Estany, el Gironès i la Selva.2 En realitat, no només la geografia se-
para aquests territoris de la Plana de Vic, sinó que l’arqueologia mostra l’afinitat 
d’aquests territoris amb l’Empordà, és a dir, amb el poble dels indigets,3 com 
mostra la pròpia circulació monetària.

D’aquesta manera, podem dir que els ausetans s’estenien per les actuals co-
marques d’Osona i Ripollès, amb el Montseny i les Guilleries com a frontera 
natural amb els indigets,4 uns 2.000 km2. Dins d’aquest territori tradicionalment 
se situen tres tallers monetals considerats com ausetans: Ausesken, Eusti(baiku-
la) i Ore,5 objectes d’aquest treball.

* Doctor en Geografia i Història, Universitat de Barcelona i Doctor en Humanitats, Art i Educació, 
Universitat de Castella-La Manxa.

1. Cortadella (1993), p. 78; roldán (2001), p. 156. Canudas (2017), p. 23.
2. Molas (1982), p. 41; InIesta (1989), p. 364.
3. BurCh I nolla (1995), pp. 22-23; sanMartí I santaCana (2005), p. 38.
4. Padrós (2016), p. 226.
5. Crusafont, GarCía GarrIdo I BalaGuer (1986), pp. 22 y 29; VIllaronGa (1994), p. 185, (2004), 

p. 201; duran I CaIxal et alii (1995), p. 70, (2017a), pp. 17 i 31, (2017b), p. 478, (2017c), p. 175, (2017d), 
p. 295; doMínGuez arranz (1998), p. 136; álVarez arza et alii (2000), p. 275; GarCía-BellIdo I Blázquez 
(2002b), p. 49; AA.VV. (2008), p. 132; Pérez alMoGuera (2008), p. 59; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 230; 
noGuera, PrInCIPal I ÑaCo del hoyo (2014), p. 43. Canudas (2017), p. 61.- Guadán (1980), p. 121, consi-
dera l’existència del que anomena “el grup d’Ausesken”, en el qual integra les següents seques: Ausesken, 
Eustibaikula, Eusti, Arketurki, Ilturo, Laiesken, Abariltur, Iltirkesken-Iltirkes, Ore, Lauro i Baitolo, que en 
Guadán (1969), p. 196, es reduïen a: Ausesken, Eustibaikula, Ilturo, Laiesken i probablement Iltirkesken. Per 
la seva banda, VIllaronGa (1979), pp. 129-130 i 208-210, (1982), p. 137, va esmentar l’existència, en una 
primera etapa, d’un “Grup Ausetà Antic”, format pels tallers d’Arketurki, Ausesken, Eustibaikula i Ilturo, i 
en una segona d’un “Grup Ausetà Modern”, format per Arketurki, Ausesken, Eustibaikula, Iltirkesken i Ore. 
Anteriorment, VIllaronGa (1973), p. 25, esmentava, com a tallers pertanyents al grup ausetà, Ausesken, Eus-
tibaikula, Ori, Arketurki i la primera emissió d’Ilturo.
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52 LUIS AMELA VALVERDE

Ausesken, una de les més importants seques ibèriques de Catalunya, s’ha 
identificat tradicionalment amb la ciutat d’Ausa (Ptol. 2, 6, 69) o Auso6 (Ausone: 
CIL II 6110), municipi llatí (Plin. NH 3, 23) corresponent a l’actual Vic (comar-
ca Osona, prov. Barcelona),7 centre principal de l’ètnia dels ausetans8 (tot i que 

6. Mayer (2010), p. 303; GutIérrez GarCía-M., Mestres I rodà (2013), p. 147, assenyalen que és 
més correcte utilitzar el vocable Auso, a partir dels testimonis epigràfics, però nosaltres continuem seguint la 
grafia tradicional: Ausa.- Crusafont (2007), p. 78, indica que, sense la desinència -sken, el nom del taller seria 
en realitat Ause, com Laie de Laiesken, Iltirke de Iltirkesken i Untike de Untiksken. És molt possible que Ause 
fos el nom ibèric del lloc, d’on derivaría Ausa.

7. hIll (1931), p. 57; Beltrán Martínez (1950), p. 326, (1981-1983), p. 114; Beltrán VIllaGrasa 
(1953), p. 27; GIl farrés (1966), pp. 132 i 174; Martín Valls (1967), pp. 29-30; roMaGosa (1970), p. 26; 
rIChard I VIllaronGa (1973), p. 112; unterMann (1975), pp. 184-185; doMínGuez arranz (1979), p. 233, 
(1998), p. 136; VIllaronGa (1979), p. 129, (1982), p. 164, (1993), p. 78, (1995), pp. 26 i 72, (2004), p. 124; 
Maluquer (1987), p. 443; InIesta (1989), p. 364; Pons (1994), p. 142; Pérez alMoGuera (1994), p. 321, 
(2008), p. 59; Collantes (1997), p. 74; arrayás (2006a), p. 117, (2006b), p. 117; rIPollès I aBasCal (2000), 
p. 170; GarCía-BellIdo y Blázquez (2002a), p. 187, (2002b), p. 47; BurIllo (2005), pp. 88 i 95; rIPollès 
(2005), p. 160; ChaVes (2007), p. 73; álVarez BurGos (2008), p. 51; Crusafont (2009), p. 160. feuGère I Py 
(2011), p. 388; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 789; Panosa (2012), p. 142 (en l’entorn immediat de Vic); 
Jordán (2012-2014), p. 180; Jordán I Beltrán llorIs (2013), p. 240; estaran I Beltrán llorIs (2015), p. 63; 
torreGrosa I raMón (2016), p. 427.

8.  roMaGosa (1970), p. 26; VIllaronGa (1982), pp. 137, 139 i 164, (1985), p. 21, (1993), p. 78, 
(1994), p. 185, (1995), p. 26; Pérez alMoGuera (1996), p. 39; doMínGuez arranz (1998), p. 136; CaMPo 
(2000), p. 62; ruIz traPero (2000), p. 157; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), pp. 47 i 49; arrayás (2006a), 
p. 117; Martí (2009), p. 32; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 174; sInner (2013), p. 173.

Els pobles del NE peninsular a través de les dades de Ptolemeu (segons A. Tovar)
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cal tenir en compte la importància del Turó del Montgròs [mun. Brull, comarca 
d’Osona, prov. Barcelona] en època prerromana), de la qual ha de derivar el seu 
nom. Ausa ha donat origen al nom de la comarca d’Osona (Ausona). Destruïda 
la ciutat l’any 788 dC durant una incursió musulmana, es va reconstruir més en-
davant un dels seus barris (vicus) i va passar a denominar-se Vicus Ausonensis, 
d’on procedeix el topònim actual. Les peces d’aquest taller es localitzen gairebé 
exclusivament a Osona i zones de la Catalunya interior pròximes.9

Ausesken pertanyeria, lògicament, al grup estilístic ausetà descrit per L. Vi-
llaronga, en què el símbol senglar juga un paper preeminent i que apareix en 
tres de les quatre emissions en què pot dividir-se la producció d’aquest taller 
monetari.

Recentment, M. Campo ha assenyalat que aquest taller encara no ha estat 
localitzat.10 Això pot ser degut al fet que s’ha proposat el jaciment del Camp 
de les Lloses (mun. Tona, comarca Osona, prov. Barcelona) com a seu de la 
seca d’Ausesken.11 Es tracta d’un assentament, més concretament, d’un vicus, 
relacionat amb la logística de l’exèrcit romà, on es va dur a terme una important 
activitat metal·lúrgica. Per aquest motiu, en aquest lloc podria haver-se encun-
yat moneda, ateses la tecnologia documentada durant les excavacions, la seva 
ubicació en territori ausetà i la seva proximitat a Vic (la posterior Ausa romana), 
a les que cal sumar el fet que la moneda d’Ausesken és predominant entre les 
troballes aïllades recuperades en el jaciment.

Per la nostra part, seguim considerant que Ausa ha de ser el lloc on ha d’ubi-
car-se Ausesken. Per confirmar o desmentir aquesta asserció, caldria l’existència 
d’una excavació planificada de l’actual nucli urbà de Vic, que pogués documen-
tar l’existència o no d’estrats d’almenys el segle II aC per verificar si realment 
pot situar-s’hi el citat taller monetari.12 De fet, en principi es considera que Ausa 
és una creació d’època de l’emperador August (27 aC-14 dC).13 Però P. Padrós 
adverteix que, si bé certament Ausa no fou consolidada com a entitat fins als 
temps de la dinastia Flàvia (69-96 dC), ja existia al final de l’època republicana 

9.  Un llistat de troballes en: torreGrosa I raMón (2016), pp. 427-428.
10.  CaMPo (2000), p. 66, (2005), p. 76, (2010), pp. 27 i 30, (2011), p. 1135, (2012), p. 22.
11.  sInner (2013), p. 175. olestI (2017), p. 444.
12.  Pérez alMoGuera (1993-1994), p. 200, (1996), p. 39, ja va assenyalar que, des del punt de vista 

arqueològic, el fet que no s’hagi documentat l’existència d’Ausa en temps romà republicà no és un obstacle 
insalvable. Aquest autor ens recorda que aquesta població no va tenir ni tan sols una entitat urbana notable 
durant l’època imperial, i no s’ha conservat l’epigrafia del lloc, encara que es coneix la seva organització mu-
nicipal gràcies a un epígraf de Barcino (CIL II 4537 = IRB 86 = IRC IV 83), i es conserven restes d’un conegut 
temple alt-imperial.

13. Molas (1979), p. 202; Pérez alMoGuera (1993-1994), p. 200; arrayás (2007), p. 57; Molas, 
ollICh I CaBallé (2008), p. 722; PláCIdo (2008), p. 144; GutIérrez GarCía-M., Mestres I rodà (2013), pp. 
148 i 151; duran I CaIxal et alii (2017), p. 18.- arrayás et alii (2002), p. 313, consideren que Ausa va assolir 
l’estatut de municipi en època Flavia.
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54 LUIS AMELA VALVERDE

un petit assentament a l’actual Vic,14 encara que per ara no ofereix una crono-
logia que pugui relacionar-se amb les encunyacions d’Ausesken, ja que sembla 
posterior a la guerra sertoriana (82-72 aC).15

Temple romà d’època imperial a Vic (Wikipedia)

En qualsevol cas, el Camp de les Lloses degué albergar una seca de me-
nor importància, entre les quals considerem que van estar ubicades al nord-est 
peninsular, però desconeixem el lloc exacte, com Eustibaikula, Ore, etc.16 Cal 
assenyalar que, en aquest jaciment, s’ha trobat abundant numerari: 208 mone-
des ibèriques, quinze monedes romanes i tres ploms monetiformes en l’últim 
recompte conegut.17

Un d’aquests ploms esmentats mesura 31 mm de diàmetre i pesa 44 g que, 
pels materials relacionats amb ell, es data ca. els anys 130-80 aC. Aquest mostra, 
a l’anvers, un cap viril amb una cinta i, en l’entorn, l’antropònim en escriptura 
ibèrica Berkalneti...n, segons J. de Hoz,18 encara que I. Panosa llegeix Beŕbaie-
kinetiḿi, que sembla més correcte;19 podria ser un magistrat indígena,20 al qual 

14. Padrós (2010), p. 260, (2016), p. 221.
15. Padrós (2011), p. 131.
16. duran I CaIxal et alii (2017a), pp. 34-35, (2017c), p. 178, (2017d), p. 295, esmenten els pros i els 

contres de l’existència d’un taller monetal en aquest jaciment arqueològic, que creuen realment molt plausible.
17. duran I CaIxal et alii (2017d), p. 295.
18. duran I CaIxal et alii (1995), p. 70; JàrreGa (2000), p. 281; VIVo (2015), p. 229, núm. 10.
19. Panosa (2001), p. 530 nº 15. 1; Canudas (2017), p. 57.- rodríGuez raMos (2002), pp. 44-45, ho 

considera lectura dubtosa.
20. duran I CaIxal et alii (1995), p. 70; JàrreGa (2000), p. 281.
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acompanyaria, potser, el valor del plom i un topònim.21 El revers del plom pre-
senta una petxina, motiu (imitació) que el relaciona amb les monedes d’Arse.22  

Aquests grans ploms es consideren encunyacions locals de les autoritats com a 
símbol de la concessió d’un determinat permís o adjudicació, i s’havien de fer 
servir en el mercat local i rarament en el mercat exterior.

Dibuix de l’anvers del plom segons I. Panosa

El segon plom està fragmentat per la meitat i, en l’anvers, presenta el mateix 
símbol de petxina.23 Del tercer plom no hem pogut obtenir cap informació.

El Camp de les Lloses (Wikipedia)

A la comarca d’Osona han d’existir diversos jaciments que podrien albergar 
un taller monetal com, per exemple, un que ens ha comentat el nostre company 
del grup de recerca CEIPAC, M. González Vázquez. No creiem que es tracti 
d’un fenomen aïllat. És lògic que al Camp de les Lloses es trobin exemplars 
d’Ausesken, atesa la importància d’aquesta seca i, si suposem que va estar ubi-
cada a l’actual Vic, la seva proximitat a aquest nucli n’explicaria sobradament 
la presència.

21. MonCunIll (2007), p. 132; Canudas (2017), p. 58.
22. duran I CaIxal et alii (1995), p. 70; JàrreGa (2000), p. 281.
23. duran I CaIxal et alii (1995), p. 70.
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En aquest sentit, és interessant ressaltar l’existència en el territori d’Osona 
de l’oppidum de l’Esquerda (mun. les Masies de Roda), destruït durant el segle 
III aC, encara que va ser reconstruït posteriorment,24 que s’ha pensat que pogués 
tractar-se de l’Ausa preromana,25 i així mateix de l’esmentat assentament de 
Turó del Montgròs, desaparegut durant el període de la Segona Guerra Púnica 
(218-201 aC). Per F. Burillo, tots dos llocs serien reemplaçats per la vila emer-
gent d’Ausa, situada al centre de gravetat dels ausetans i equidistant de tots 
dos.26 Ens sembla una opinió molt interessant que, com indica el citat autor, 
l’encunyació de monedes plasmaria la seva posició preeminent en el territori, 
però, a diferència d’altres casos que F. Burillo al·ludeix, no figura cap menció a 
elements arqueològics que donin suport a aquest auge (i origen?) d’Ausa.

Vista aèria del Turó de Montgròs (MAC. La Ruta dels Ibers)

Per a alguns investigadors, el sufix -(e)sken, que denota el gentilici en idioma 
ibèric, faria referència possiblement a un ètnic, els ausetans, en què Ausa seria 
el centre principal i podria emetre moneda en representació de tota l’ètnia;27 de 
fet, fins i tot s’ha defensat que Ausa no existiria durant el temps d’encunyació 
de les monedes d’Ausesken.28 El problema del gentilici -(i)sken el podem també 
observar en els casos, per exemple, de Laiesken i Untikesken, al nord-est penin-
sular, sobre els quals els investigadors debaten si es tracta del nom d’una ciutat 

24. olestI (2000), p. 63, es pregunta si en aquest jaciment va estar el taller monetari d’Ausesken.
25. ollICh y de roCafIGuera (2012), p. 97; Canadas (2017), p. 34.
26. BurIllo (2005), p. 88.
27. VIllaronGa (1961), p. 51, (1994), p. 185, (1995), p. 92; tarradell (1986), p. 915; Molas (1993), 

p. 138. Pérez alMoGuera (1993-1994), p. 198; Pons (1994), p. 142; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 
49; CaMPo, estrada-rIus I Clua (2004), p. 32; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 230.- PIta MerCé (1956), p. 
169, ja havia identificat la seca d’Ausesken amb els Ausetani, no amb Ausa.

28. VIllaronGa (1961), p. 56; unterMann (1973), p. 167.
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o fa referència al col·lectiu ètnic en general. Nosaltres, per la nostra part, en 
consideració al fet que el món romà s’articula en civitates, no sembla coherent 
que en una agrupació “tribal” s’encunyés moneda, sinó que sembla més lògic 
que aquesta responsabilitat recaigués en un nucli urbà, independentment de la 
seva amplitud. Així mateix, caldria explicar per què, en el cas d’Ausesken i 
Laiesken, si fossin emissions de caràcter “ètnic”, també diferents nuclis urbans 
pertanyents a aquests pobles van encunyar moneda, com és el cas, en l’àmbit 
ausetà, d’Eustibaikula,29 i en el laietà, el de Baitolo i Ilduro.

Seques del nord-est de la Hispania Citerior (segons M. Campo)

Potser la utilització del terme -(e)sken sigui una reminiscència (una “còpia 
mecànica”, com manifesta L. Silgo) de la utilització, a les monedes gregues, 
del genitiu  del plural per indicar l’entitat emissora,30 encara que es tracti d’una 
ciutat (o, en cas contrari, d’un grup ètnic). Hem de pensar que, per exemple, 
els romans no parlaven de l’”Imperi Romà”, sinó de l’“Imperi dels Romans”. 
Precisament, la utilització del nombre plural en les fonts literàries ocasiona de 
vegades confusions a l’hora de saber si s’al·ludeix a una entitat ètnica o als 
habitants d’una localitat. S’ha volgut veure en Ausesken alguna cosa així com: 
«(moneda) dels originaris d’Ausa».31

29. unterMann (1992), p. 25.
30. unterMann (1984), p. 10, (1998), p. 82, núm. 48; Pérez alMoGuera (2001), p. 80, (2008), p. 50; 

GarCía-BellIdo I Blázquez (2002a), p. 43; Hoz (2002), p. 164; Padrós (2005), p. 27; sIlGo (2007), p. 19.- sIl-
Go (2007), p. 19, creu que aquest sufix així mateix indicaria que les seques responsables de la seva encunyació 
tindrien una organització política afí al de les ciutats gregues, cosa en la qual no creiem.

31. Jordán I Beltrán llorIs (2013), p. 240.
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As ACIP 1294 = CNH Ausesken 1 (ampliat x 2)

Unitat ACIP 1301 = CNH Ausesken 8 (ampliat x 2)

En qualsevol cas, pel que pot advertir-se de la dinàmica sociopolítica del món 
ibèric, el nom del populus, els Ausetani, derivaria d’Ausa,32 i no a l’inrevés, com 
de vegades s’ha defensat.33 Sempre, això sí, en la tònica que aquí hem defensat.

Ausesken, un taller de producció mitjana,34 va efectuar emissions en plata, 
denaris, i en bronze, aquestes últimes prolongades i riques en valors:35 asos/

32. toVar (1989), p. 42.
33. Pérez alMoGuera (1993-1994), p. 198.
34. CaMPo (2002), p. 66, (2010), p. 30, (2011), pp. 1135 i 1138, (2012), p. 22.- VIllaronGa (1983), 

pp. 97-98, assenyala l’existència de tres encunys d’anvers per als denaris i catorze encunys d’anvers per a les 
monedes de bronze [unitats] que, en el primer cas, VIllaronGa (1985), p. 26, (1995), p. 75; GozalBes (2009), 
p. 87, l’estimen en un total de quatre encunys d’anvers.

35. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 47.
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unitats, semis/meitats i quadrants/quarts,36 durant el segle II aC.37 Tots els valors 
presenten, a l’anvers, el típic cap masculí a la dreta, mentre que, al revers, va-
ria segons el valor: genet amb palma a denaris (ACIP 1247 = CNH 4) i unitats 
(ACIP 1294, 1298, 1301 i 1304-1306 = CNH 1, 5, 8 i 11-12),38 cavall galopant 
en meitats (ACIP 1295, 1299 i 1302 = CNH 2, 6 i 9), i mig pegàs als quarts 
(ACIP 1296, 1300 i 1303 = CNH 3, 7 i 10), tots a la dreta.

Els denaris emesos per Auseken es caracteritzen per presentar la paraula ban 
a l’anvers en un moment molt primerenc, possiblement un terme metrològic, 
com esdevé en altres seques de l’àrea catalana,39 un terme al qual se li ha donat 
el valor de 10 Nummi,40 és a dir, que la peça en qüestió equivalia a deu unitats de 
bronze, a semblança amb el que passava contemporàniament amb la moneda ro-
mana, en què el denari equivalia a deu asos. No en va, la primera sèrie d’aquest 
taller pertany al sistema uncial romà.41 Però sembla ser que el terme ban vol dir 
simplement “unitat”, com es desprèn de l’anàlisi dels bronzes d’Untikesken,42 és 
a dir, en el nostre cas, unitat de plata, és a dir, un denari. El seu pes correspondria 
al del denari romà: 3,90 g.43

Denari ACIP 1297 = CNH Ausesken 4 (ampliat x 2)

36. La denominació dels valors canvia segons si es tracta de la metrologia romana (asos, semis, qua-
drants) o cessetana (els noms dels quals no es coneixen, de manera que es parla d’unitats, mitjans, quarts).

37. Molas (1993), p. 138; VIllaronGa (1993), p. 78, (1994), p. 185; doMínGuez arranz (1998), p. 136; 
arrayás (2006b), p.  117; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 230; estaran I Beltrán llorIs (2015), p. 63.- GIl 
Farrés (1966), pp. 147, 201, 205 i 223, es pregunta si aquest taller va encunyar en tres etapes, entre els anys 
120 i 90 aC, entre els anys 100 i 50 aC, moment aquest últim en què s’efectuarien les emissions de plata, i 
entre els anys 80-72 aC, és a dir, durant el conflicte sertorià. Guadán, 1980, p. 122, divideix així mateix la 
producció monetària d’Ausesken en dos períodes: el primer entre els anys 206 i 133 aC, en què s’encunyarien 
els denaris i les unitats més pesades, i el segon entre l’any 133 aC i l’època d’August.

38. álVarez BurGos (2008), p. 51, ofereix una cronologia per a tota la producció d’Ausesken entre els 
anys 120 i 20 aC, una data molt baixa.

39. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 48.
40. VIllaronGa (1973), p. 28, (1979), p. 138, (1995), p. 26, (2004), pp. 77 i 135; Collantes (1997), p. 75.
41. VIllaronGa (1998), p. 53; Mora Serrano (2006), p. 40.
42. ferrer (2007), pp. 54, 56 i 71-72, (2009), pp. 453 i 469-470, (2010), pp. 174-175 i 184, (2011), p. 

123. ferrer I GIral (2007), p. 93; estaran (2013), p. 66.
43. Crusafont, GarCía GarrIdo I BalaGuer (1986), p. 33.
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S’ha de tenir en compte que únicament Kese, Iltirta i Ausesken van emetre 
moneda de plata del sistema del genet al nord-est peninsular,44 amb una produc-
ció no gaire àmplia.45 Aquestes emissions ja estarien en circulació a la dècada 
dels anys 170s del segle II aC.46

Es coneixen tres emissions d’aquesta seca, segons M. P. García-Bellido i C. 
Blázquez,47 que segueixen L. Villaronga.48 Nosaltres n’hem determinat quatre, 
segons la inscripció de la llegenda. La primera i la segona emissió presenten el 
mateix rètol ibèric per al taller monetal, mentre que tant la tercera com la quarta 
emissió presenten inscripcions diferents, com pot observar-se en la reproducció 
d’aquests, que figura en les descripcions de les peces ACIP 1294 = CNH 1, 
ACIP 1301 = CNH 8 i ACIP 1304 = CNH 11.

S’ha dit que la primera sèrie monetal hauria estat feta a principis del segle II 
aC,49 una data que ens sembla excessivament primerenca, de la mateixa manera 
que considerar que es va fabricar en la segona meitat del segle II aC50 és una 
cronologia una mica tardana, motiu pel qual, en la nostra opinió, aquesta sèrie 
hauria de datar-se en la primera meitat del segle II aC.51

Aquesta primera emissió d’Ausesken és excepcional perquè presenta mone-
des de plata, denaris (ACIP 1297 = CNH 4), mentre que a les peces de bronze, 
unitats i fraccions (meitats i quarts), figura el símbol senglar a l’anvers (ACIP 
1294 -1296 = CNH 1-3). La mètrica d’aquesta sèrie sembla ser el patró uncial 
romà, mentre que des de la segona emissió en endavant el pes estaria ja alineat 
amb el de la seca de Kese.52 Per aquesta raó, els valors de les monedes de bronze 
d’aquesta primera emissió estan descrits com as, semis i quadrant, com en el sis-
tema metrològic romà; mentre que les restants figuren com unitat, meitat i quart. 
Aquests tres valors es repeteixen en la següent emissió, però no en les últimes, 
que només presenten unitats. Evidentment, els denaris van seguir la metrologia 
romana, encara que podrien haver estat encunyats amb la segona sèrie de mo-
nedes d’Ausesken, atenent que no porten el símbol senglar darrere del cap sinó, 
com ja hem indicat anteriorment, el vocable ibèric ban.

44. VIllaronGa (1961), p. 57, (1973), p. 29, (1979), p. 137, (1988), p. 151; rIChard I VIllaronGa 
(1973), p. 94; Molas (1982), p. 44; Beltrán llorIs (1986), p. 897; Keay (1990), p. 128; Pérez alMoGuera 
(1993-1994), pp. 197 i 201, (2008), p. 59; rIPollès (2000), p. 335; CaMPo (2000), pp. 61 i 70, (2002), pp. 78-
79, (2005), p- 74, (2010), p. 27, (2011), p. 1135, (2012), p. 26; aréValo (2003), p. 65; Mora serrano (2006), 
p. 41; ChaVez (2007), p. 58, (2012), p. 72; Panosa (2009), p. 33; PreVostI (2010), p. 29; sInner I Martí (2012), 
p. 70; GozalBes I torreGrosa (2014), p. 295. Canudas (2017), p. 62.

45. CaMPo (2010), p. 27.
46. rIPollès (2000), p. 335.
47. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), pp. 48-49.
48. VIllaronGa (1982), pp. 163-164 ofereix un total de sis emissions.
49. VIllaronGa (1994), p. 185, (1995), p. 95; Collantes (1997), p. 75; GarCía-BellIdo I Blázquez 

(2002b), p. 48; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 231.
50. CaMPo (2005), p. 76, (2010), p. 30.
51. VIllaronGa (1982), p. 164, (1994), p. 185. Canudas (2017), p. 62.
52. Collantes (1997), p. 75; BurCh I nolla (1995), p. 22.
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L’encunyació de denaris per part d’aquesta seca va ser molt limitada.53 M. 
Campo indica encertadament que l’anterior sembla indicar-nos que la seva fa-
bricació no va ser per al pagament regular d’impostos a Roma o per finançar 
grans empreses bèl·liques, sinó més aviat obeeix a un o diversos pagaments de 
caràcter puntual, desconeguts, com ara la remuneració de les tropes o el paga-
ment d’empreses relacionades amb la reorganització del territori i el desenvolu-
pament urbà, com pot ser la construcció d’edificis públics o de vies de comuni-
cació.54 En la nostra opinió, aquestes monedes de plata han de relacionar-se amb 
l’expansió romana, amb alguna operació militar que no ens ha quedat reflectida 

As ACIP 1294 = CNH Ausesken 1

Semis ACIP 1295 = CNH Ausesken 2

AQuadrant ACIP 1296 = CNH Ausekesn 3

Denari ACIP 1297 = CNH Auseken 4

53. Guadán (1969), p. 196; CaMPo (2010), p. 30.
54. CaMPo (2005), p. 74, (2010), p. 30.
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en les fonts literàries conservades. Pel que fa a la moneda fraccionària, estaria 
destinada a facilitar els pagaments relacionats amb la vida quotidiana.

La segona sèrie, ja només de bronzes (unitats, meitats i quarts), seria de la 
primera meitat del segle II aC55 i presenta el símbol d’una palma a l’anvers, en-
cara que aquest només únicament figura en les unitats, ja que en les meitats no 
figura cap símbol, mentre que en els quarts apareix la marca romana de tres glò-
buls (ACIP 1298-1300 = CNH 5-7). Com ja hem dit, aquesta emissió seguiria el 
patró cessetà que,56 per L. Villaronga, correspondria en concret al sistema de 28 
monedes en lliura, d’un pes teòric d’11,66 g,57 que sembla ser molt alt però que 
s’ajusta millor a la següent sèrie (ACIP 1301-1303 = CNH 8-10).

Unitat ACIP 1298 = CNH Ausesken 5

Unitat ACIP 1301 = CNH Ausesken 8

Unitat ACIP 1302 = CNH Auseken 9

Quart ACIP 1303 = CNH Ausesken 10

55. VIllaronGa (1982), p. 164, (1994), p. 186; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), 48; VIllaronGa I 
BenaGes (2011), p. 232.

56. VIllaronGa (1979), pp. 130 i 208.
57. VIllaronGa (1983), p. 119, que també va atribuir a la primera emissió.
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La tercera emissió, del mateix metall, amb els mateixos valors però amb un 
rètol identificador del taller diferent al de les dues sèries anteriors, hauria de 
datar-se en un moment indeterminat de la segona meitat del segle II aC,58 i de 
nou presenta el símbol senglar en les unitats i les meitats, mentre que els quarts 
presenten un dofí (ACIP 1301-1303 = CNH 8-10), que, per la seva tosquedat, 
s’ha considerat que pogués tractar-se realment d’imitacions.59

Igualment sembla que són imitacions les unitats ACIP 1304 (= CNH 11), 
ACIP 1305 (= CNH 12) i ACIP 1306 (no en CNH), que semblen seguir l’emis-
sió anterior, que formen un grup propi en presentar el mateix rètol identificador 
de la seca. Es pot tractar d’un cas semblant al de la segona sèrie de Iaka (Jaca, 
prov. Osca), que en realitat són imitacions efectuades en la Gàl·lia meridional 
(ACIP 1439 = CNH 2). Totes aquestes emissions estarien dins del sistema me-
trològic cessetà,60 com hem dit. Per les evidències arqueològiques actuals, Au-
sesken va haver de finalitzar la seva producció a la dècada dels anys 90-80 aC 
del segle I aC,61 si no ho havia fet abans.

Unitat ACIP 1304 = CNH Ausesken 11

Unitat ACIP 1305 = CNH Ausesken 12

Cal destacar que en el jaciment del Camp de les Lloses s’ha trobat una mone-
da partida (denominació meitat) d’Ausesken contramarcada amb una “s” llatina, 
és a dir, un valor semis.62

58. VIllaronGa (1982), p. 164, (1994), p. 186; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 48; VIllaronGa 
I BenaGes (2011), p. 232.

59. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), pp. 47-48.
60. VIllaronGa (1994), p. 185; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 230.
61. CaMPo (2005), pp. 76 i 87, (2011), p. 1137, (2012), p. 24; Martí (2009), p. 383.
62. duran I CaIxal et alii, 2017, p. 31.
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El taller d’Eusti(baikula),63 que va emetre únicament monedes de bronze 
amb rètols en sistema ibèric llevantí, presenta una alternança en l’ús del topò-
nim en les peces amonedades:64 Eusti (ACIP 1311-1320 = CNH 5-12) o Eusti-
baikula (ACIP 1307-1310 i 1321 = CNH 1-4 i 13); és a dir, la primera identifica 
la seca de forma abreujada, mentre que la següent ho fa de forma completa. La 
segona part del nom sembla que cal relacionar-lo amb Baicula, ciutat ausetana 
(Ptol. 2, 6, 69), i amb els Baeculonenses estipendiaris del convent Tarraconense 
citats per Plini (Plin. NH 3, 23).65 Per contra, no sabem res sobre la primera part 
d’aquest topònim.66

As ACIP 1307 = CNH Eustibaikula 1

Es desconeix la ubicació d’aquesta seca,67 tot i que s’ha suposat que degué 
situar-se a l’àrea catalana.68 Són freqüents les troballes d’exemplars d’Eustibai-
kula a la Plana de Vic i al Vallès.69 Per L. Villaronga, la tipologia del taller la 

63. CurIosaMent, Guadán (1980), pp. 121 i 124-125; Caro BaroJa (2003), p. 683, presenten aquest 
taller monetari com si es tractés de dos diferents: un, Eustibaikula, i l’altre, Eusti.

64. doMínGuez arranz (1998), p. 136.
65. PIta MerCé (1952), p. 305; VIllaronGa (1961), p. 59, (1973), p. 32, (1982), p. 166, (1994), p. 187; 

unterMann (1964), pp. 134-135. (1975), p. 187, Beltrán Martínez (1972), p. 208, Molas (1979), p. 190, 
(1982), p. 46; toVar (1989), p. 447; Pérez alMoGuera (1994), p. 321, (1996), p. 40, (2001-2002), p. 248; 
Collantes (1997), pp. 78 i 160; Caro BaroJa (2003), p. 683; Balsera (2006), p. 54; roldán (2006), p. 397; 
GarCía-BellIdo y Blázquez (2002b), pp. 49 i 144; BurIllo (2005), p. 88; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 
233; ferrer (2012), pp. 31-32; Panosa (2012), p. 141; Silgo (2013), p. 140; estaran I Beltrán llorIs (2015), 
p. 98.

66. unterMann (1975), p. 188; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 144; sIlGo (2013), p. 140.
67. Molas (1993), p. 138; rIPollès I aBasCal (2000), p. 171.
68. hIll (1931), p. 62; Martín Valls (1967), p. 108; tarradell (1986), p. 915; CaMPo (2000), p. 66; 

(2005), p. 76, (2010), p. 27, (2011), p. 1135, (2012), p. 22; álVarez BurGos (2008), p. 179.
69. Martín Valls (1967), p. 47; VIllaronGa (1979), p. 209, (1994), p. 187, (2004), p. 201; Crusafont, 

GarCía I BalaGuer (1986), p. 29; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 233; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), 
pp. 49 i 144; sIlGo (2013), p. 140.
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fa considerar una seca ausetana,70 com indica la presència del símbol senglar71 
que apareix a l’anvers de certes monedes, encara que la seva substitució, en 
cert moment, per una àmfora l’acosta al sud, al grup central català, és a dir, a 
Laietània.72 Segurament és per aquesta última causa que M. I. Panosa inclou 
“possiblement” a Eustibaikula entre les seques laietanes.73

La presència d’aquests símbols en l’anvers ens ajuda a diferenciar les di-
ferents sèries. D’aquesta manera, en la primera i en la segona emissió, es pot 
observar que els asos/unitats i semis/meitats presenten el símbol àmfora (ACIP 
1307-1308 = CNH 1-2 i ACIP 1311-1312 = CNH 5-6, respectivament), mentre 
que els quadrants/quarts i sextants presenten un símbol dofí (ACIP 1309-1310 
i 1313 = CNH 3-4 i 9 respectivament). La tercera sèrie presenta com a símbol 
un senglar tosc per a totes les seves denominacions (ACIP 1314-1316 = CNH 
7-8), tot i que cal advertir que, pel que fa al quart, no vam apreciar clarament 
aquest animal, de manera que caldria considerar que es tracta d’un dofí, com en 
les dues emissions anteriors. A continuació, una sèrie de diferents unitats (quatre 
variants, ACIP 1317-1320 = CNH 10-12), amb el símbol àmfora, per finalitzar 
aquest taller amb una emissió així mateix d’unitats (ACIP 1321 = CNH 13), 
però amb el símbol senglar, com a l’inici.

70. VIllaronGa (1961), p. 59, (1982), pp. 137, 139 i 165-166, (1985), p. 21, (1994), p. 187; Martín 
Valls (1967), p. 108; roMaGosa (1970), p. 27; Beltrán VIllaGrasa (1972), p. 208; Guadán (1980), p. 121; 
doMínGuez arranz (1998), p. 136; CaMPo (2000), p. 62; Pérez alMoGuera (2008), p. 59; Martí (2008), p. 66, 
(2009), p. 32; Crusafont (2009), p. 164; feuGère I Py (2011), p. 388; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 233; 
sIlGo (2013), p. 140; sInner (2013), p. 173.

71. Guadán (1969), p. 197, pensa que, en realitat, es tracta d’un lleó.
72. VIllaronGa (1994), p. 187; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), 49 i 144; Balsera (2006), p. 54; 

VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 233; sIlGo (2013), p. 140.- Beltrán llorIs (1976), p. 325, (1978), p. 105, 
situa aquest taller a prop d’Ilturo, sense dir per què.

73. Panosa (2012), p. 139.

Termes de Caldes de Montbui (Wikipedia)
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Per tot l’anterior, s’ha buscat situar aquest taller cap al sud de l’actual Vic74 o, 
de forma més generalitzada, a la comarca d’Osona,75 el centre del món ausetà. 
S’ha proposat la candidatura de Caldes de Montbui (comarca del Vallès Orien-
tal, prov. Barcelona),76 l’antiga Aquae Calidae,77 comunitat ausetana (Ptol. 2, 
6, 69), però no hi ha evidències fermes que donin suport a aquesta atribució.78

Torre del sigle X dC de la Torre Roja (Wikipedia)

74. VIllaronGa (1973), p. 33, (2004), p. 125; doMínGuez arranz (1998), p. 136.- ruIz traPero 
(2000), p. 225, es pregunta si Eustibaikula es troba en les proximitats de Vic.

75. Molas (1982), p. 44 (Plana de Vic); Maluquer (1987), p. 443 (per la regió de Vic); VIllaronGa 
(1993), p. 420; ChaVes (2007), p. 73.

76. roMaGosa (1970), p. 27; rIChard I VIllaronGa (1973), p. 112; Molas (1982), p. 40; Pérez alMo-
Guera (1993-1994), p. 201, (1996), p. 41; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002a), p. 186; rIPollès (2005), p. 165 
(en interrogant); Martí (2008), p. 68; Panosa (2012), p. 141; sIlGo (2013), p. 140; estaran I Beltrán llorIs 
(2015), p. 98 (en interrogant). La problemàtica no és nova, vid: L. Sala Sala, “¿Fue la ciudad de Eusti la ante-
cesora de Caldas de Montbuy?”, Montbuy XXIII, núm. 1126 (Fiesta Mayor, Sábado, 1 de octubre), 1966, s/n. 
Recentment, s’han trobat les primeres evidències arqueològiques d’Aquae Calidae a Caldes de Montbui: ht-
tps://www.20minutos.es/noticia/3284390/0/aparece-girona-ciudad-romana/, que confirmen l’existència d’un 
assentament del segle II aC a segle II dC.

77. Mayer (2010), pp. 307-308. En qualsevol cas, és força complicat que dues comunitats esmentades 
per Ptolemeu (en aquest cas Baecula i Aquae Calidae) fossin una sola ciutat, tret d’una greu confusió d’aquest 
autor, que no creiem probable.

78. En aquest sentit, el treball de Mayer (2010), pp. 303-317, intenta desentranyar aquesta problemà-
tica. En el seu moment, folCh et alii (1988), p. 154; MIró, folCh I Menéndez (1998), pp. 386-387, van as-
senyalar que Llogari Sala havia situat Eustibaikula al terme de Caldes de Montbui, exactament al lloc de les 
Cremades, però no hi ha una seguretat en aquesta asserció pel fet que, de les vint-i-quatre monedes d’època 
republicana trobades a la zona, únicament quatre corresponen a la seca en qüestió. D’altra banda, més re-
centment, olestI (2010), p. 41, ha postulat com a seu del taller monetari d’Eustibaikula l’important oppidum 
de la Torre Roja (Caldes de Montbui, comarca del Vallès Oriental), que va patir una important remodelació 
urbanística a principis del segle I aC, situat a la muntanya del mateix nom, dividida entre els municipis de 
Caldes de Montbui i Sentmenat (Vallès Occidental), amb el que fa de frontera entre les dues comarques 
vallesanes. Curiosament, VIllaronGa (1978), p. 134, ja havia proposat que aquesta seca estigués situada en 
aquesta localitat.

IMP_051_094_Amela.indd   66 4/3/19   11:14



 LES SEQUES AUSETANES 67

Les emissions, totes de bronze, d’Eustibaikula, un taller de producció mitja-
na,81 s’han datat al segle II aC.82 Cal destacar la presència d’aquestes peces, tant 
amb el símbol senglar com amb el d’àmfora, en els tresors catalans de Balsareny 
i Cànoves, així com en l’ocultació d’Azaila II.83 La funció d’aquestes peces era 
la de proveir moneda fraccionària a Eustibaikula i el seu entorn immediat.

Des d’un punt de vista iconogràfic, les peces d’aquest taller presenten, a l’an-
vers, un cap masculí a dreta mentre que, al revers, figura a les unitats un genet 
amb palma (ACIP 1307, 1311, 1314 i 1317-1321 = CNH 1, 5, 7 i 10-13), un ca-
vall galopant en les meitats (ACIP 1308, 1312 i 1315 = CNH 2, 6 i 8), mig pegàs 
als quarts (ACIP 1309, 1313 i 1316 = CNH 3 i 9) i un dofí en els sisens (ACIP 
1310 = CNH 4), de manera que la tipologia servia per identificar els diferents 
valors. Cal destacar que certs quarts i sisens presenten dos i tres glòbuls respec-

Així mateix, A. Beltrán Martínez i P. Beltrán Villagrasa es preguntaven si 
Eustibaikula es trobava en Estiula.79 Però nosaltres no hem trobat cap informa-
ció sobre aquest lloc, més enllà de la referència a Sant Feliu d’Estiula (mun. les 
Lloses, comarca Ripollès, prov. Girona), i al rierol del mateix nom. En qualsevol 
cas, tampoc hi ha proves per mantenir aquesta atribució.

En definitiva, podem dir que aquest taller monetal es trobava a la comarca 
d’Osona o al seu voltant però, en l’actual estat dels nostres coneixements, no 
podem fer majors precisions.

Unitat d’Eusti (ACIP 1320 = CNH 12), reencunyada sobre un exemplar 
d’Untikesken (Cores 1526)80

79. Beltrán Martínez (1950), p. 327; Beltrán VIllaGrasa (1953), p. 27; Martín Valls (1967), p. 47; 
Crusafont (2009), p. 164.

80. Jesús VICo s. a., subhasta 150, lot núm. 135, d’1 de març de 2018.
81. CaMPo (2000), p. 66, (2010), p. 30, (2011), p. 1135, (2012), p. 22.- VIllaronGa (1983), p. 98, as-

senyala l’existència de disset encunys d’anvers.
82. VIllaronGa (1979), p. 209, (1982), p. 166, (1993), p. 420; Molas (1993), p. 138; Pérez alMoGuera 

(1996), p. 40, (2008), p. 53; Collantes (1997), p. 160; doMínGuez arranz (1998), p. 136; estaran I Beltrán 
llorIs (2015), p. 98.- E. Collantes, fidel a la seva tradició d’una cronologia alta per a les emissions ibèriques, 
considera que la primera sèrie d’Eustibaikula pertanyeria a les primeres sèries efectuades al nord-est penin-
sular i pensa que, com les d’Ausesken i Iltirta, seria molt propera al any 195 aC i estaria relacionada amb les 
campanyes de M. Porci Cató (cos. 195 aC) a la regió, o algun fet similar. Per la seva banda, Guadán (1980), 
pp. 124-125, assenyala que, per a la seca d’Eustibaikula¸ hi ha dos períodes de producció: un entre els anys 
206 i 133 aC i un altre entre l’any 133 aC i l’època d’August, mentre que per al taller d’Eusti (que aquest autor 
considera diferent de Eustibaikula), es datarien les seves emissions entre l’any 133 aC i l’època d’August.

83. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 144.
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tivament (ACIP 1309 = CNH 3 i ACIP 1310 i 1316 = CNH 4 respectivament),84 

com al taller de Kese, per influència romana.85

Les tres primeres emissions tenen els valors as/unitat, semis/meitat i qua-
drant/quart, als quals cal afegir un sextant en la primera sèrie. Les posteriors 
sèries només encunyen unitats.

Per M. P. García-Bellido i C. Blázquez, Eustibaikula presenta tres emissions,86 
de les quals cal destacar que la primera semblaria encunyada segons dos patrons 
diferents.87 Aquesta primera sèrie presentaria unitats, meitats, quarts i sisens, de 
pes alt (ACIP 1307-1310 = CNH 1-4), si seguim la teoria de les autores esmenta-
des de l’existència de dos patrons metrològics, i només unitats de pes baix (ACIP 
1321 = CNH 13). Però nosaltres no veiem la dificultat que aquesta última sigui 
una emissió diferent, que L. Villaronga dona com sèrie final del taller.

Les monedes que hem esmentat tenen la característica que presenten complet 
el rètol, Eustibaikula, encara que es diferencien per una simple qüestió d’escrip-
tura del rètol, que és el que ha fet que les dues autores esmentades considerin 
que es tracta d’una única emissió, tot i que no ho són per aquesta diferència 
d’escriptura. Atès que les amonedacions següents presenten el topònim abreujat, 
Eusti, menys la sèrie final del taller, potser aquesta última sigui anterior al que 
suposa L. Villaronga, però per ara les evidències no permeten aventurar una 
altra solució.

As ACIP 1307 = CNH Eustibaikula 1

Semis ACIP 1308 = CNH Eustibaikula 2

84. Aquests punts no apareixen en el valor meitat de la segona sèrie (ACIP 1313 = CNH 9).
85. Collantes (1997), p. 160.
86. doMínGuez arranz (1998), p. 136, considera només l’existència de dues emissions, la primera amb 

el símbol senglar i la segona amb el símbol àmfora.
87. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 144; Silgo (2013), p. 140; estaran I Beltrán llorIs (2015), p. 98.
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Per la seva banda, L. Villaronga considerava que aquesta seca estaria forma-
da per quatre sèries,88 la primera dins del patró metrològic uncial romà (d’aquí 
que les denominacions siguin les romanes, mentre que, per a les següents emis-
sions, només se’n facilita el valor), i les següents pertanyents a la metrologia 
cessetana,89 en concret al sistema de 28 monedes en lliura, pes teòric d’11,66 
g,90 i després al sistema de 30 monedes en lliura, pes teòric de 10,88 g,91 corres-
ponent a l’última emissió.

Quadrant ACIP 1309 = CNH Eustibaikula 3

Sextant ACIP 1310 = CNH Eustibaikula 4 

Monument a la “moneda ibera” a Planoles (Ripollès, prov. Girona), en la qual s’observa 
el revers d’un exemplar d’aquesta seca localitzat en el municipi del mateix nom l’any 1992, 

al prat de la Colomina. Fotografia d’Antonio Mora i Vergés.92 

88. VIllaronGa (1982), p. 165.
89. VIllaronGa (1982), p. 165, (1998), p. 65; Collantes (1997), p. 160. 
90. VIllaronGa (1983), p. 119.
91. VIllaronGa (1983), p. 120.
92. http://coneixercatalunya.blogspot.com.es/2011/12/la-moneda-iberica-de-planoles-el.html. 

http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/16898/racons/moneda/ibera/planoles. 
http://relatsencatala.cat/relat-per-imprimir/la-moneda-iberica-de-planoles-el-ripolles/1034958.
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En qualsevol cas, la primera emissió presenta un símbol senglar a l’anvers, 
potser amb una cronologia de la primera meitat del segle II aC,93 encara que és 
més probable que l’inici d’aquesta seca se situï en la segona meitat del segle II 
aC.94

La segona sèrie, segons M. P. García-Bellido i C. Blázquez, mostra també 
símbol senglar i sembla pertànyer a la segona meitat del segle II aC, amb unitats, 
meitats i quarts (ACIP 1311-1315 = CNH 5-9),95 en unificar les autores citades 
dues emissions diferents, segons l’opinió de L. Villaronga. Aquest últim autor 
manté l’existència de les dues sèries amb idèntica cronologia: segona meitat del 
segle II aC.96 Tot i que la fracció de quarts ha estat transferida d’una emissió a 
una altra, inclou una variant inèdita d’aquesta denominació: ACIP 1311-1313 (= 
CNH 5-6 i 9) i ACIP 1314-1316 (= CNH 7-8).

Unitat ACIP 1311 = CNH Eustibaikula 5

Meitat ACIP 1312 = CNH Eustibaikula 6

93. VIllaronGa (1982), p. 165, (1994), p. 187; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 144. VIllaron-
Ga I BenaGes (2011), p. 234; Panosa (2012), p. 141.- álVarez BurGos (2008), pp. 179-180, considera que les 
emissions d’Eustibaikula es van fer entre els anys 120 i 20 aC, mentre que GIl farrés (1966), pp. 148 i 210, 
es pregunta si aquest taller va treballar en dos períodes, entre els anys 120 i 90 aC, i 100 i 80 aC.

94. Balsera (2006), p. 54; CaMPo (2005), p. 76.
95. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 144.
96. VIllaronGa (1994), p. 188; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 234; Panosa (2012), p. 141.
97. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 144.

La tercera sèrie de M. P. García-Bellido i C. Blázquez presenta idèntica cro-
nologia que l’anterior, però com a símbol presenta una àmfora (CNH 11-12), 
composta només d’unitats.97 Cal destacar que aquestes autores no citen CNH 10.

Per la seva banda, L. Villaronga considera diverses variants amb aquest sím-
bol d’àmfora (ACIP 1317-1320 = CNH 10-12), que potser puguin reduir-se. 
Com hem esmentat anteriorment, per aquest investigador, Eustibaikula tancaria 
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amb una nova emissió d’unitats amb el símbol del senglar després del del cap 
masculí de l’anvers (ACIP 1321 = CNH 13) perquè la seva classificació obeeix 
a la reducció de pesos de les diferents unitats.

Unitat ACIP 1317 = CNH Eustibaikula 10

Unitat ACIP 1318 = CNH Eustibaikula 11

Unitat ACIP 1319

Unitat ACIP 1321 = CNH Eustibaikula 13

Unitat ACIP 1320 = CNH Eustibaikula 12
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En definitiva, podem concloure que aquest taller va encunyar més emissions 
de les que M. P. García-Bellido i C. Blázquez han assenyalat, encara que no 
podem precisar el nombre. Eustibaikula va haver de finalitzar la seva producció 
a la dècada dels anys 90-80 aC del segle I aC.98

Ore és un taller monetal de localització insegura,99 possiblement situat a l’ac-
tual Catalunya.100 No s’ha de relacionar aquest topònim ni amb la regió d’Ore-
tània ni amb la ciutat d’Oretum (Oreto i Zuqueca, mun. Granátula de Calatrava, 
prov. Ciudad Real) (Plin. NH 3, 25. Str. 3, 3, 2), com tampoc amb la llegenda 
Orose constatada en dracmes d’imitació emporitana del tresor de les Ànsies 
(ACIP 352-353 = CNH dracmes i divisors ibèrics 40-41), tot i que aquesta sí que 
sembla relacionada amb la d’Orosis.101 Les monedes d’Ore, pel seu estil, deno-

Unitat ACIP 1322 = CNH Ore 1 (ampliat x 2)

Meitat ACIP 1323 = CNH Ore 2 (ampliat x 2)

98. CaMPo (2005), p. 76, (2011), p. 1137, (2012), p. 24.
99. VIllaronGa (1982), p. 154; Collantes (1997), p. 299; Molas (1993), p. 138; GarCía-BellIdo I 

Blázquez (2002b), p. 302; CaMPo (2000), p. 66, (2010), p. 27, (2011), p. 1135; rIPollès (2005), p. 166.
100. álVarez BurGos (2008), p. 260; estaran I Beltrán llorIs (2015), p. 245.
101. GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 302; sIlGo (2013), p. 224.
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ten una procedència de la regió al nord del riu Ebre,102 i el bou darrere del cap de 
l’anvers té trets semblants als dels senglars del grup ausetà,103 per la qual cosa 
no és d’estranyar que s’inclogui aquesta seca entre les emissions ausetanes.104 

S’ha vinculat Ore amb l’ètnia dels Airenosioi (Pol. 3, 35, 19) i amb la dels 
Aresinari (Sall. Hist. 3, 5),105 i s’ha pensat fins i tot que es podria tractar del ma-
teix poble.106 Els airenosis, a partir de la cita de Polibi sobre el pas dels Pirineus 
per Anníbal, tant per la seva posició en el relat com per homofonia, s’ubiquen 
a la comarca de la Val d’Aran, encara que es van poder estendre a comarques 
limítrofes com l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà.107 Quant als Aresinari, semblen 
en realitat estar ubicats a la costa segons la cita esmentada,108 això sí, al litoral 
català.109 No sembla que tinguin aquests dos grups ètnics res a veure amb la 
present seca.

Poble abandonat d’Orrit (Wikipedia).

102. Collantes (1997), p. 299.
103. Collantes (1997), pp. 299-300; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 302.
104. Guadán (1969), p. 198; VIllaronGa (1982), pp. 137, 139 i 166, (1985), p. 21, (1994), p. 189; Pé-

rez alMoGuera (1996), p. 46, (2008), p. 59; doMínGuez arranz (1998), p. 136; GarCía-BellIdo I Blázquez 
(2002b), p. 302; Crusafont (2009), p. 193; feuGère I Py (2011), p. 389; VIllaronGa I BenaGes (2011), pp. 174 
i 236; sIlGo (2013), p. 225; sInner (2013), p. 173.

105. Pérez alMoGuera (1996), p. 46.- Caro BaroJa (2003), p. 683, només amb la primera ètnia i única-
ment com a possibilitat.

106. sChulten (1935), p. 47; InIesta (1989), p. 368; sIlGo (2013), p. 224.
107. PIta MerCé (1975), p. 61, assenyala que aquest poble estava situat a la Vall d’Aran, alta vall de la 

Garona i de la Noguera Ribagorçana. Per la seva banda, Iniesta (1989), p. 368, considera que aquesta ètnia 
estava no només a la vall d’Aran, sinó que s’estenia per la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa.

108. toVar (1989), pp. 45-46; VIllar (2004), p. 217.
109. Villar (2004), p. 223.
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De fet, l’existència d’una inscripció llatina en la qual s’esmenta un Orret 
(anus), qui és rebut amb hospitalitat pels habitants d’Aeso (AE 1988 831 = CIL 
II 4465 = HEpOL 10129 = IRC II 35), ha fet considerar que el taller monetari 
d’Ore estaria prop d’aquesta ciutat i, per homofonia, s’ha pensat a ubicar-la en 
l’actual despoblat d’Orrit (mun. Tremp, comarca del Pallars Jussà, prov. Lleida), 
que hauria heretat el topònim.110 D’aquesta manera, I. Collantes situa aquesta 
seca a Orrit, a la qual fa, per la seva situació geogràfica, ilerget, i destaca el fet 
que, com a símbol de l’anvers, presenta un bou111 en comptes d’un porc senglar, 
com esdevé en les seques ausetanes (Ausesken, Eustibaikula).112

En realitat, la part occidental del Pirineu català no va ser controlada pels 
romans fins a temps molt tardans, amb la campanya militar efectuada per Cn. 
Domici Calví (cos. II 40 aC)113 a inicis dels anys trenta del segle I aC, per la qual 
cosa difícilment va poder emetre moneda en aquesta àrea geogràfica, almenys si 
es considera que les emissions “ibèriques” van ser efectuades en territori domi-
nat per Roma. Així mateix, hi ha el problema que pogués existir més d’una po-
blació amb un nom que comencés per Orret-; hem de recordar el conegut cas de 
les tres ciutats que es diuen Contrebia: Contrebia Belaisca (Cabezo de las Minas 
de Botorrita, prov. Saragossa), Contrebia Carbica (Villas Viejas, mun. Huete, 
prov. Conca) i Contrebia Leucade (Aguilar del Río Alhama, prov. La Rioja). Per 
això, no és estrany que s’hagi negat Orrit com la localització d’Ore,114 ja que no 
és més que un simple cas de mera assonància.115

Per la nostra banda, el fet que les troballes freqüents de monedes d’aquest 
taller es localitzin a la província de Girona,116 i, fora d’aquest àmbit, més concre-
tament a la Plana de Vic i al Vallès, així com la seva presència al tresor de Balsa-
reny (comarca del Bages, prov. Barcelona),117 ens fa pensar que la seva ubicació 

110. Beltrán Martínez (1950), p. 327, (1981-1983), p. 115; PIta MerCé (1952), p. 303, (1956), p. 175; 
Beltrán VIllaGrasa (1953), p. 28; VIllaronGa (1961), 61; Martín Valls (1967), p. 57; roMaGosa (1970), 
p. 28 (però sense seguretat); unterMann (1975), p. 223; Molas (1982), p. 46; toVar (1989), p. 451; Pérez 
alMoGuera (1995), p. 218, (1996), p. 46; Collantes (1997), p. 300; doMínGuez arranz (1998), p. 137; ruIz 
traPero (2000), p. 259 (en interrogant); GarCía-BellIdo I Blázquez (2002a), pp. 188 y 192, (2002b), p. 302; 
GarCés (2005), p. 420; arrayás (2006), p. 693; ChaVes (2007), p. 73; Martí (2008), p. 65.

111. Guadán (1969), p. 198, dubta de si es tracta d’un toro o d’un lleó.
112. Collantes (1997), p. 300; CaMPo (2005), p. 76; Martí (2008), pp. 65-66, (2009a), p. 32. D’aquesta 

manera, Guadán (1980), p. 121, inclou aquesta seca dins del grup d’Ausesken.
113. Vid: l. aMela ValVerde, “Cn. Domicio Calvino y los Cerretanos”, HAnt 35 (2011), pp. 43-65; 

“Cneo Domicio Calvino en Hispania”, Revista de Claseshistoria [425] (junio 2014), pp. 1-13; “Sobre el dena-
rio de Cn. Domicio Calvino (RRC 532/1)”, en Varia Nummorum V, Barcelona, 2016, pp. 45-54.

114. VIllaronGa (1973), p. 33.
115. sIlGo (2013), p. 225.
116. Collantes (1997), pp. 299-300.
117. VIllaronGa (1979), p. 209; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 302; VIllaronGa I BenaGes 

(2011), p. 236; sIlGo (2013), p. 224.
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estaria a la Catalunya central,118 d’acord amb la seva relació amb el grup ausetà, 
sense poder efectuar una major concreció.119 L. Villaronga la situa a la comarca 
d’Osona,120 però no hi ha cap seguretat en aquesta atribució.

Ore, un taller de baixa producció,121 només va efectuar una única sèrie de 
bronzes (ACIP 1322-1323 = CNH 1-2),122 composta per unitats i meitats, que 
presenta, en el cas del primer valor, un cap masculí a dreta a l’anvers (més un 
símbol bou) i un genet amb palma a dreta al revers (ACIP 1322 = CNH 1); la 
meitat presenta el mateix anvers i, al revers, un cavall galopant (ACIP 1323 = 
CNH 2). La cronologia d’aquesta emissió sembla ser de la segona meitat del 
segle II aC,123 i ja havia estat encunyada, segons els testimonis arqueològics, a 
la primera dècada del segle I aC.124

L. Villaronga considera que aquesta sèrie pertanyeria al sistema de 28 mone-
des en lliura, d’un pes teòric d’11,66 g de pes, que va datar en la primera meitat 
del segle II aC.125 Si bé la metrologia sembla ser correcta, la cronologia, com 
hem indicat, és posterior a aquesta data. Com en altres petits tallers ubicats a 
l’àrea de l’actual Catalunya, es tracta d’una emissió puntual per necessitat de 
moneda fraccionària que en condicions normals havia de proporcionar un dels 
tallers importants de la regió.

Hi ha una unitat ACIP 1322 = CNH 1 amb una contramarca de tipus CXXIII 
de Guadán que ocupa gairebé tota la cara de l’anvers. Si bé aquesta contramarca 
sembla ser un numeral (X), la forma del grafit és diferent de les habituals con-
tramarques militars; sembla que l’objectiu era convertir aquesta moneda en una 
téssera.126

118. feuGère I Py (2011), p. 389, donen Isona (prov. Lleida) com a seu de la seca, la qual, en realitat, se 
situa on es troba el taller monetal d’Eso.

119. M. de roCafIGuera a Canudas (2017), p. 64, i que Ore podria estar a la zona de Sora i Besora 
(ambdues a la comarca d’Osona), per homofonia.

120. VIllaronGa (1978), p. 134, (1982), p. 167, (1993), p. 761.
121. VIllaronGa (1983), p. 98, assenyala l’existència de 3 encunys d’anvers.
122. unterMann (1975), p. 223; VIllaronGa (1982), p. 167; CaMPo (2002), p. 66, (2011), p. 1135, 

(2012), p. 22; sIlGo (2013), p. 224; estaran I Beltrán llorIs (2015), p. 245.
123. VIllaronGa (1979), p. 209, (1982), pp. 166-167, (1993), p. 761, (1994), p. 189; Pérez alMoGue-

ra (1996), p. 46; GarCía-BellIdo I Blázquez (2002b), p. 302; VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 236; sIlGo 
(2013), p. 224; estaran I Beltrán llorIs (2015), p. 245.- Collantes (1997), p. 300, situa aquesta emissió a 
mitjan segle II aC, mentre que Guadán (1980), p. 132, va considerar que la producció d’aquest cinturó mone-
tari es va efectuar entre l’any 133 aC i l’època d’August, mentre que álVarez BurGos (2008), p. 179, proposa 
el període entre els anys 120 i 20 aC. En el seu moment, GIl farrés (1966), p. 213, es va preguntar si aquesta 
amonedació es va efectuar entre els anys 100 i 80 aC.

124. CaMPo (2005), pp. 77 i 87, (2011), p. 1137, (2012), p. 24; Martí (2009b), p. 383.
125. VIllaronGa (1983), p. 119.
126. Guadán (1960), p. 86.
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127. VIllaronGa (1994), p. 185: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 231.
128. VIllaronGa (1994), p. 185: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 231.
129. VIllaronGa (1994), p. 185: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 231.

CATÀLEG (a partir de les descripcions de L. Villaronga)

Ausesken 

ACIP 1295 = CNH 2. AE. Semis. 24/25 mm de diàmetre. 11,11 g de pes 
mitjà (en 23 exemplars).128

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: cavall galopant a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Ausesken.

ACIP 1296 = CNH 3. AE. Quadrant. 21 mm de diàmetre. 5,81 g de pes mitjà 
(en 13 exemplars).129

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: mig pegàs a dreta; a sota, 
inscripció ibèrica Ausesken.

ACIP 1294 = CNH 1. AE. As. 31 mm de diàmetre. 21,92 g de pes mitjà (en 
28 exemplars).127

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: genet amb palma a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Ausesken (               ).
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ACIP 1298 = CNH 5. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 10,24 g de pes mitjà 
(en 8 exemplars).131

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, palma. Rev.: genet amb palma a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Ausesken.

ACIP 1299 = CNH 6. AE. Meitat. 18 mm de diàmetre. 4,52 g de pes mitjà 
(en 2 exemplars).132

Anv.: cap masculí a dreta. Rev.: cavall galopant a dreta; a sota, inscripció 
ibèrica Ausesken.

ACIP 1300 = CNH 7. AE. Quart. 15 mm de diàmetre. 2,72 g de pes mitjà 
(en 1 exemplar).133

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, tres glòbuls. Rev.: mig pegàs a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Ausesken.

130. VIllaronGa (1994), p. 185: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 231.
131. VIllaronGa (1994), p. 186: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 232.
132. VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 232.- VIllaronGa (1994), p. 186, indica 18 mm de diàmetre i 3,96 

g de pes mitjà (en 1 exemplar).
133. VIllaronGa (1994), p. 186: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 232.

ACIP 1297 = CNH 4. AR. Denari. 18 mm de diàmetre. 3,80 g de pes mitjà 
(en 25 exemplars).130

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, marca ibèrica ban (    ). Rev.: genet amb 
palma i clàmide a dreta; a sota, inscripció ibèrica Ausesken.
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ACIP 1302 = CNH 9. AE. Meitat. 20 mm de diàmetre. 5,77 g de pes mitjà 
(en 23 exemplars).135

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: cavall galopant a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Ausesken.

ACIP 1303 = CNH 10. AE. Quart. 16 mm de diàmetre. 2,98 g de pes mitjà 
(en 3 exemplars).136

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, dofí. Rev.: mig pegàs a dreta; a sota, ins-
cripció ibèrica Ausesken.

134. VIllaronGa (1994), p. 186: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 232.
135. VIllaronGa (1994), p. 186: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 232.
136. VIllaronGa (1994), p. 186: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 232.

ACIP 1301 = CNH 8. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 11,31 g de pes mitjà 
(en 53 exemplars).134

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: genet amb palma a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Ausesken (                ).
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ACIP 1305 = CNH 12. AE. Unitat. 24 mm de diàmetre. 10,05 g de pes mitjà 
(en 15 exemplars).138

Anv.: similar a l’anterior, però d’estil proper a ACIP 1321 de Eustibaikula. 
Rev.: similar a l’anterior.

ACIP 1306 = CNH - . AE. Unitat. 24 mm de diàmetre. 9,52 g de pes mitjà 
(en 4 exemplars).139

Anv.: similar a l’anterior, però pentinat i estil molt diferents. Rev.: similar a 
l’anterior.

137. VIllaronGa (1994), p. 186: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 233.
138. VIllaronGa (1994), p. 186: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 233.
139. VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 233.

ACIP 1304 = CNH 11. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 11,19 g de pes mitjà 
(en 85 exemplars).137

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: genet amb palma a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Ausesken (                   ).
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ACIP 1309 = CNH 3. AE. Quadrant. 20 mm de diàmetre. 7,17 g de pes mitjà 
(en 5 exemplars).142

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, dofí. Rev.: mig pegàs a dreta; a sobre, tres 
glòbuls; a sota, inscripció ibèrica Eustibaikula.

140. VIllaronGa (1994), p. 187: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 234.
141. VIllaronGa (1994), p. 187: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 234.
142. VIllaronGa (1994), p. 187: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 234.

ACIP 1308 = CNH 2. AE. Semis. 26 mm de diàmetre. 11,37 g de pes mitjà 
(en 3 exemplars).141

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: cavall galopant a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Eustibaikula.

Eusti (baikula)

ACIP 1307 = CNH 1. AE. As. 31 mm de diàmetre. 19,52 g de pes mitjà (en 
9 exemplars).140

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: genet amb palma a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Eustibaikula (                         ).
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ACIP 1310 = CNH 4. AE. Sextant. 18 mm de diàmetre. 4,29 g de pes mitjà 
(en 4 exemplars).143

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, dofí. Rev.: dofí a dreta; a sobre, dos glò-
buls; a sota, inscripció ibèrica Eustibaikula.

143. VIllaronGa (1994), p. 187: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 234.
144. VIllaronGa (1994), p. 188: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 234.
145. VIllaronGa (1994), p. 188: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 234.
146. VIllaronGa (1994), p. 188: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 235.

ACIP 1312 = CNH 6. AE. Meitat. 20 mm de diàmetre. 6,41 g de pes mitjà 
(en 4 exemplars).145

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, senglar. Rev.: cavall galopant a dreta; a 
sota, inscripció ibèrica Eusti.

ACIP 1313 = CNH 9. AE. Quart. 16 mm de diàmetre. 2,82 g de pes mitjà 
(en 3 exemplars).146

Anv.: cap masculí a dreta; darrere, dofí. Rev.: mig pegàs a dreta; a sobre, tres 
glòbuls; a sota, inscripció ibèrica Eusti.

ACIP 1311 = CNH 5. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 11,44 g de pes mitjà 
(en 45 exemplars).144

Anv.: cap masculí a dreta amb mantell al coll; darrere, senglar. Rev.: genet 
amb palma a dreta; a sota, inscripció ibèrica Eusti (           ).
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ACIP 1316 = CNH -. AE. Quart. 16 mm de diàmetre. 3,10 g de pes mitjà (en 
2 exemplars).149

Anv.: similar a l’anterior. Rev.: mig pegàs a dreta; a sobre, 3 glòbuls; a sota, 
inscripció ibèrica Eusti.

ACIP 1317 = CNH 10. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 11,49 g de pes mitjà 
(en 30 exemplars).150

Anv.: cap masculí a dreta amb torques; darrere, àmfora. Rev.: genet amb 
palma a dreta; a sota, inscripció ibèrica Eusti.

147. VIllaronGa (1994), p. 188: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 235.
148. VIllaronGa (1994), p. 188: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 235.
149. VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 235.
150. VIllaronGa (1994), p. 188: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 235.

ACIP 1315 = CNH 8. AE. Meitat. 20 mm de diàmetre. 6,67 g de pes mitjà 
(en 5 exemplars).148

Anv.: similar a l’anterior. Rev.: cavall galopant a dreta; a sota, inscripció 
ibèrica Eusti.

ACIP 1314 = CNH 7. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 10,86 g de pes mitjà 
(en 10 exemplars).147

Anv.: cap masculí a dreta sense mantell al coll; darrere, senglar d’estil tosc. 
Rev.: genet amb palma a dreta; a sota, inscripció ibèrica Eusti.
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ACIP 1318 = CNH 11. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 12,15 g de pes mitjà 
(en 33 exemplars).151

Anv.: similar a l’anterior, però sense torques. Rev.: similar a l’anterior.

ACIP 1319 = CNH -. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 11,04 g de pes mitjà 
(en 5 exemplars).152

Anv.: similar a ACIP 1317, però amb mantell al coll i fíbula. Rev.: similar a 
l’anterior.

ACIP 1320 = CNH 12. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 10,82 g de pes mitjà 
(en 18 exemplars).153

Anv.: similar a l’anterior, però tosc i sense mantell. Rev.: similar a l’anterior.

151. VIllaronGa (1994), p. 188: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 235.
152. VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 235.
153. VIllaronGa (1994), p. 188: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 236.
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Ore

ACIP 1323 = CNH 2. AE. Meitat. 21/22 mm de diàmetre. 7,46 g de pes mitjà 
(en 2 exemplars).156

Anv.: cap masculí a dreta amb mantell al coll; darrere, bou. Rev.: cavall ga-
lopant a dreta; a sota, inscripció ibèrica Ore.

154. VIllaronGa (1994), p. 189: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 236.
155.  VIllaronGa (1994), p. 189: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 236.
156. VIllaronGa (1994), p. 189: VIllaronGa I BenaGes (2011), p. 236.- VIllaronGa (1994), p. 189, 

ofereix les següents dades: 21 mm de diàmetre, 6,82 g de pes mitjà (en 1 exemplar).

ACIP 1322 = CNH 1. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 11,47 g de pes mitjà 
(en 46 exemplars).155

Anv.: cap masculí a dreta amb mantell al coll; darrere, bou. Rev.: genet amb 
palma a dreta; a sota, inscripció ibèrica Ore (     ).

ACIP 1321 = CNH 13. AE. Unitat. 25 mm de diàmetre. 10,49 g de pes mitjà 
(en 39 exemplars).154

Anv.: cap masculí a dreta amb mantell al coll; darrere, senglar. Rev.: ge-
net amb palma a dreta; a sota, inscripció ibèrica Eustibaikula (              ) 
(rètol lleugerament diferent que en les anteriors variants).
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