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L'estudi de les monedes procedents d'excavacions
arqueologiques en estratigrafia és important i alhora interessant, ja
que permet esbrinar quines peces circulaven més en els diferents
períodes histories del jaciment.
El següent estudi es centrara només en un període concret,
I'epoca medieval, i en com es reflecteix aquest temps en tres
jaciments de la mateixa zona i de característiques similars.

ALGUNS EXEMPLES DE C I R C U L A C I ~MONETARIA
MEDIEVAL A L'ALT PENEDES

Aquest estudi vol ser una primera aprsximació a la circulació
monetaria en epoca medieval, especialment durant la Baixa Edat Mitjana, a la zona de I'Alt Penedes.(') L'element basic per poder elaborar
aquest treball és la moneda i, deforma especial, les monedes procedents
de jaciments arqueologics, a ser possible/amb un context estratigrafic
prou clar i fiable. Altres restes materials, com la ceramica, són un indicatiu
de primer ordre, dins de I'excavació, i també la posició dins de la
seqüencia estratigrafica de I'estrat on s'ha trobat la peca. A més a més,
la documentació referida al jaciment pot completar les dades obtingudes
en el treball de camp. Totes aquestes circumstancies poden ajudar a
establir unes pautes cronologiques pel que fa a la vida o circulació d'una
moneda. Les troballes monetaries, sense el context historic que les
envolta, de poc poden servir per fer un estudi de circulació monetaria en
un període cronologic concret. Malgrat tot, també les tindrem presents en
algunes ocasions, per poder confirmar o comprovar les dades obtingudes.
Abans de comentar, cal remarcar que el tipus de jaciment estudiat,
basicament esglésies i santuaris, condiciona la mena de les troballes.
Sempre es tractade monedes petites, de pocvalor i de metal1pobre, billó
i coure, i que acostumen a apareixer molt circulades. Es tracta, gairebé
sempre, de monedes perdudes accidentalment i només en casos molt
esporadics romanen a I'indret on van ser col.locades intencionadament
com a indici cronoIogi~.(~)
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ELS JACIMENTS
Els jaciments utilitzats són les esglésies de Sant Valentí (les
Cabanyes), de Sant Marcal de Terrassola (Torrelavit) i el santuari de
Santa Maria de Foix (Torrelles de Foix). Tots aquests temples han estat
excavats i restaurats pel Servei del Patrimoni Arquitectonic Local, de la
Diputació de Barcelona.(3)
Aquests jaciments es troben a la comarca de I'Alt Penedes (vid. fig.
1). La seva posició geografica permet controlar la major part del territori:
Sant Marcal de Terrassola limita amb la comarca de I'Anoia, Sant Valentí
de les Cabanyes es troba al sector central de I'Alt Penedes, i Santa Maria
de Foix es va situar de forma estrategica sobre el punt més alt de la serra
de Font-rubí, al costat d'un penya-segat.
A més, els tres temples tenen una trajectoria historica paral.lela. A
tots ells, la investigació arqueologica ha demostrat I'existencia de restes
antigues de I'epoca iberica. També s'han localitzat restes romanes, sent
el jaciment més representatiu el de Sant Valentíde les Cabanyes, on part
b évestigis
del paviment actual de I'església és un mosaic r ~ m a . ( ~ ) T a mels
d'epoca medieval són evidents en els tres casos, tant per les seves
estructures arquitectoniques, com per restes trobades. L'epoca moderna també es fa sentir en els tres Ilocs de culte, en forma d'importants
reformes i modificacions en la seva configuració.
Les monedes d'epoca medieval d'aquests jaciments formen un
petit conjunt, encara que en tots els casos les peces més representades
són d'epoca moderna (vid. fig. 2). El percentatge rnés baix de moneda
acostuma a ser el d'epoca contemporania. Un fet que s'ha de tenir present és que les encunyacions medievals van ser menys quantioses que
les modernes. La necessitat de moneda en aquells temps era menor i la
distribució del numerari a Ilocs Ilunyans es feia amb forca dificultat. Tots
aquests motius potserjustificarien I'escassetat de troballes medievals en
jaciments arqueologics.
Durant els treballs d'excavació a I'església de Sant Marcal de Terrassola es van trobar 27 monedes que abracaven un periode des del
regnat de Jaume I (121 3-1276) fins al Govern Provisional (1868-1870).
D'aquest numerari, el 14.81 era d'epoca medieval, el 81.48% modern
i el 3.70% c~ntemporani.(~)
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El material numismatic que formava part dels diferents estrats de
I'església de Sant Valentí de les Cabanyes va ser poc quantiós, només
23 monedes, de les quals el 21.73% era medieval i el 78.26% d'epoca
moderna. En aquest jaciment no es va trobar cap peca del període
c~ntemporani.(~)
El volum de moneda de Santa Maria de Foix també abracava una
cronologia des de Jaume I fins als nostres dies. Aquest era un conjunt
molt més nombrós, ja que es comptava amb un total de 138 peces, que
es repartien entre els períodes medieval -23.1 8%-, modern-56.52%i contemporani -1 4.49%-. Aquesta proporció més elevada de numerar¡ pot ser deguda al fet que en aquest cas es van realitzar excavacions
a construccions periferiques, com la sagristia, I'antic porxo i la graonada
d'accé~.(~)
D'aquests tres jaciments s'analitzaran totes les monedes medievals, pero donant més importancia, o estudiant de forma especial, les
mo-nedes aparegudes en un context medieval.

POSICIÓ ESTRATIGRAFICA DEL MATERIAL
Totes les monedes d'epoca medieval aparegudes a I'església de
Sant Marcal de Terrassola van ser localitzades en el mateix estrat (u.e.
63), la preparació d'un paviment situat a la nau. La seva extensió era
forca amplia i la seva formació semblavafeta a base de terres d'aportació.
El nombre de monedes aparegut era de tretze, de les quals quatre eren
medievals (vid. quadre 1) i la resta arribaven fins a I'epoca moderna. La
datació concreta de I'estrat era de segle XIX, amb la qual cosa es pot
observar com les monedes medievals formaven part dels materials de
rebliment junt amb les restes ceramiques més antigues.

1- monedes medievals de I'església de Sant Marcal de Terrassola
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Les peces dels segles XIII-XV de Sant Marcal, malgrat no formar
part dels horitzons medievals del jaciment, palesen com, a partir del
temps de Jaume 1, I'ús dels diners de billó era un fet ((usual,) en aquest
territori, i que va perdurarfins el regnat de Ferran II. La informació que ens
dóna aquest conjunt medieval, encara que parcial, il.lustra sobre el
numerari que circulava a partir del segle XIII.
A Sant Valentí de les Cabanyes es van localitzar només cinc
monedes medievals (vid. quadre 2). D'aquestes peces s'ha de destacar
la presencia de la moneda de la u.e. 54, ja que aquest nivell era el
rebliment de la trinxera de fundació de I'absis de I'església. La moneda
encunyat
que s'hi vadescobrir era un obol de tern de I'emissió del 1258,@)
sota Jaume 1, i que es trobava en perfecte estat de conservació. Gracies
a aquesta circumstancia, es va poder datar aquest nivell del darrer ter$
de segle XIII. Aquesta cronologia es va confirmar amb les restes
ceramiques que també s'hi van trobar, i amb la posició que ocupava
I'estrat en la seqüencia arqueologica. Aquest seria un clar exemple de
com una moneda apareix voltada de tot un context arqueologic, i permet
cense problemes datar una unitat estratigrafica.
Les altres quatre monedes eren d'un mateix nivell (u.e. 41). Aquest
conjunt tenia unes característiques similars al de Terrassola, ja que es
tractava d'una unitat datada de mitjan segle XVll per les ceramiques i la
documentació, pero en que es va trobar una moneda dlAlfons 1, una altre
dels domini marítims de la Corona, el pitxol de Sardenya de I'Alfons IV,
i dues peces de Ferran II, un diner i un menut. Malgrat formar un interessant conjunt, tot sembla indicar que es tracta de materials de rebliment, dipositats dins les terres d'aportació que van formar el nivell.
Aquests numerari indica que, del temps del re¡ Alfons 1, hi havia un cert
moviment de moneda en aquesta zona.

2- monedes medievals de Sant Valentí de les Cabanyes
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La moneda més representativa de Sant Valentí de les Cabanyes
seria I'obol de la u.e. 54. La seva posició en la seqüencia arqueologica,
i els materials ceramics permet suposar una circulació d'aquesta peca
fins a finals del darrer terc del segle XIII. La resta de monedes, sense
context en la seva epoca, només indiquen una ocupació continuada del
jaciment i de la rodalia al llarg de I'edat Mitjana, ja que provenien de terres
aportades, i també, Iogicament, palesen la circulació monetal al llarg
d'aquest període pel territori.
Les monedes medievals de Santa Maria de Foix, com hem dit, són
les més nombroses dels tres jaciments. Es van trobar dins I'estratigrafia
de les diferents zones del jaciment: església, capella del Sant Crist i
sagristia. Els nivells de la zona de I'església on van apareixer són el
seguents (vid. quadre 3):
U.E. 114: anivellació situada a la capella nord-oriental del temple.
Per documentació, es coneix la data del 1378 com la de la fundació
d'aquest cos. En aquesta unitat no es van trobar restes ceramiques; en
canvi es van localitzar dos diners de Jaume 1, de I'emissió del 1258, del
taller de Barcelona. Si es considera la llarga durada en el circuit dels
diners de Jaume 1, es pot datar I'estrat de final del segle XIV.(9)
U.E. 150: estrat que se situava entre el mur 139 i I'absis, i cobria el
terreny natural. Hi havia ceramica grisa medieval. També s'hi va trobar
un diner de Jaume I de Barcelona. Ates que la capcalera es va bastir cap
al 1320-1330, es pot constatar altre cop la llarga durada del numerari de
Jaume l.
U.E. 151: estrat coetani de la fundació de I'absis poligonal. No s'hi
van trobar ceramiques, pero sí un obol de Jaume 1 (1258) i un diner de
Jaume 11 (1291 -1327) de Barcelona. La documentació escrita esmenta
la data del 1320-1330 per la construcció de I'absis, per la qual cosa la
cronologia de I'estrat seria d'aquesta.
U.E. 176: banc corregut adossat al cantó sud-oest de la nau. Durant
el seu desmuntatge, va apareixer una pugesa de Lleida. L'estat de conservació d'aquesta moneda fa difícil determinar-ne la cronologia concreta, que es pot situar entre els segles Xlll i XV. Lasituació del banc i la seva
relació amb altres elements, fan pensar amb una datació de cap al 13201330.
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U.E. 181: capa de morter blanc que s'estén pels dos tercos de
llevant de la nau. Es va localitzar ceramica grisa medieval junt amb un
dinerde Jaume I del taller de Valencia. Aquests diners també eren de tern
i tenien la mateixa llei que els encunyats a Barcelona o Aragó. D'aquesta
manera la moneda de tern establerta per Jaume I podia circular Iliurament per tot el territori de la Corona.(1o)
Aquest estrat era coetani de la
construcció de I'aula del segle XIII.
U.E. 201 : situada a I'oest del mur 136, era un estrat de rebliment,
compost per morter i sorres. Hi va apareixer ceramica grisa medieval i
oxidada amb vidrat melat. L'única moneda trobada era un diner de
doblenc de Jaume 1 (1222-1 256). Aquestes peces van ser encunyades
durant els primers anys del regnat de Jaume 1, i la seva llei era més baixa
que no pas les dels anteriors. La circulació del diner de doblenc queda
molt centrada entre els anys d'emissió, ja que a partir del 1258 es van
imposar les emissions de tern.(ll) L'estat de conservació de la moneda
indicava un gran desgast, per la qual cosa es pot deduir una llarga
pervivencia en el circuit que, efectivament la troballa concorda amb la
data de I'estrat. coetani de la reforma del 1320-1330.
U.E. 205: era una capa de morter i es localitzava al cantó sud-est
de la nau adossada a I'estrep d'un arc former. La ceramica que s'hi va
trobar era grisa i oxidada medieval. En aquest nivell també es va localitzar un obol de Jaume 1 (1258) de Barcelona. Totes les dades fan
pensar que aquest estrat es dataria de final del segle XIII.
Les monedes medievals de Santa Maria de Foix trobades en estrats
de principi d'epoca moderna són les següents:
U.E. 108: era la preparació d'un enrajolat del que només s'hi van
trobar les empremtes. Només s'hi va descobrir un fragment de ceramica
grisa medieval, junt amb dues monedes, una pugesa de Lleida i un diner
de Joana i Carles. A causa de I'estat de conservació de la pugesa, és
difícil precisar la cronologia, dels segles XIII-XV. La datació de I'estrat va
de-terminada per la peca més moderna, cap a mitjans de segle XVI.
U.E. 175: paviment de morter de la nau, de consistencia semidura.
S'hi va trobarceramicagrisa medieval, comuna redu'ida i vidradaen verd.
Les monedes aparegudes eren un dinerde Valenciade Jaume 1,junt amb
una peca moderna de Joana i Carles. Aquesta darrera dataria el nivell
cap a mitjan segle XVI.
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ALT PENEDES

1 . Sant Marcal de Terrassola
2 Sant VaEntí de les Cabanyes
3 Santa Maria de Foix

Figura 1: Localització dels jaciments

medieval

moderna

contemporania

El Les Cabanyes
Foix
Figura 2: Volum del numerari per períodes historics.
Terrassola
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U.E.180: preparació del paviment 175. S'hi van trobarfragments de
ceramica iberica, grisa medieval, comuna oxidada i redui'da, blava catalana i diversos fragments de vidrada moderna. Les monedes eren: un
diner de Jaume I de Barcelona, junt arnb un diner de Joana i Carles. La
datació del nivell seria de cap a mitjans segle XVI.
Tal com es deia al principi, a Santa Maria de Foix va apareixer moneda medieval en estrats de I'epoca moderna i contemporania, com per
exemple:

U.E.81 : preparació del paviment més recent trobat a I'església. Els
fragments ceramics eren de vidrada moderna junt arnb restes de teula i
totxo. S'hi va trobar una moneda de Jaume 1, junt arnb peces dels segles
XVI fins al XIX. Aquesta unitat es datariacap al darrerquart del segle XIX.

U.E.102:també cobria tota I'extensió de I'aula, excepte les capeIles. Les ceramiques que s'hi van trobar eren de reflex metal.lic decorades arnb la tecnica anomenada del pinzell-pinta i catalanes bicromes
decorades en blau i groc, també hi havia fragments de grisa medieval
clarament residuals. Les monedes, per la seva banda, abracaven una
cronologia amplia, des de I'epoca de Jaume I fins al regnat de Felip IV.
Les monedes medievals eren un dinerde Jaume I devalencia, dos diners
de Jaume II de Barcelona i un diner de Navarra de Carles II. Aquestes
monedes formarien part del material de rebliment del nivell, que es
dataria de cap al tercer quart de segle XVII, ates a la troballa dels ardits
de Felip IV.
U.E.110:era el rebliment d'una rasa oberta prop de la base de les
estructures 23 i 25 de la nau. Les restes ceramiques eren nombroses, hi
havia fragments de grisa i oxidada medieval, decorada en reflex metal.lic,
en blau de Barcelona, en blau catala, i en vidrats. Les restes numismatiques també eren nombroses, ja que es trobaven sic monedes medievals arnb sis de modernes. Les primeres són: tres diners de Jaume 1, dos
de Barcelona i I'altre de Valencia, un diner de Jaume II de Barcelona, un
quart de croat de Ferran II de Barcelona, i per últim un denaro provisino
del Senat roma, encunyat a Roma. Aquestes monedes, junt arnb la resta
de ceramica medieval, formarien part dels materials de rebliment del
nivell, que és dataria de mitjans segle XVll degut a les monedes de Felip
IV i Lluís XIV.
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U.E. 119: capa de morter situada al sud-oest de la nau. La ceramica
torbada era grisa medieval, de reflex metal.lic i vidrada moderna. També
s'hi van localitzar tres monedes, un diner de Barcelona de Jaume II, un
diner de Joana i Carles, i un ardit de Felip IV (1621), també de Barcelona.
L'estrat es podria datar com a molt tard cap a la segona meitat del segle
XVII, coetani del 110.
U.E. 163: nivell situat en el ter$, sud-oest de I'aula. S'hi van trobar
fragments de ceramica grisa i oxidada medieval, junt amb vidrada
moderna. Les restes numismatiques abracaven una cronologia amplia,
des de Jaume 1, fins a Lluís XIV. Com es pot observar, es poc indicativa
la peca medieval del nivell, ja que es datariacap a la meitat del segle XVII,
coetani dels estrats 110 i 119.
De I'anomenada capella exterior o del Sant Crist (vid. quadre 3), cal
destacar:
U.E. 1023: anivellació pera la preparació del paviment de lacapella.
Els fragments de ceramica abracaven des de grisa medieval fins a
vidrada moderna. El material numismatic era nombrós, vuit monedes, de
les quals quatre eren d'epoca medieval: dos diners de Barcelona de
Jaume 1, I'altre un diner de Ferran II, i I'últim un ardit de la Seu dlUrgell
datat cap el segle XV. La resta de monedes eren totes d'epoca moderna,
arribant fins al temps de Felip V. Les dades materials apunten cap una
cronologia de primer quari del segle XVIII.
A la zona de la sagristia (vid. quadre 3) es trobava:
U.E. 2014: preparació de paviment de la sagristia. Les ceramiques
que s'hi van trobar eren del tipus grisa medieval, de reflex metal.lic,
vidrada moderna i comuna redu'ida. Només s'hi va localitzar una moneda, un diner de Barcelona de Ferran 11 (1479-1516). Aquestes dades, junt
amb la documentació escrita, que esmenta la fundació de la sagristia en
el 1598, donen per a aquesta unitat una datació de finals de segle XVI.
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3- monedes medievals de Santa Maria de Foix
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Com es pot observar, a Santa Maria de Foix la major part de les
monedes medievals es troben formant part de nivells d'epoca moderna.
D'aquests darrers es poden diferenciar molt bé dos períodes basics: el
primer, que arribaria fins a la primera meitat del segle XVI, i el segon, de
després de la segona meitat del segle XVll i del XVIII.
Els nivells totalment medievals són els menys representats numismaticament. Malgrat aixo, també es donen tota una serie de monedes
que datarien unitats a partir del primer terc del segle XIV. La majoria de
les peces d'aquests nivells han estat encunyades sota I'autoritat de
Jaume l. Com ja s'ha esmentat, van tenir una circulació molt Ilarga, per
la qual cosa la posició de la u.e. en la secció arqueologica pot acotar en
molts casos la (<vida>>
de la moneda.

LES MONEDES MEDIEVALS
Un cop analitzats els estrats on es van localitzar monedes medievals i el comportament d'aquestes peces dins cada unitat, s'estudiara
quina era la circulació d'aquest numerari en el seu moment.
El conjunt de moneda medieval amb el qual es compta no és gaire
quantiós, i si s'aillen les monedes localitzades en nivells clarament
d'epoca medieval de les aparegudes clarament fora de context, es constata que el nombre encara és mes baix. Per la qual cosa, el resultat de
I'analisi sera només indicatiu i no es podra considerar com una conclusió
definitiva.
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XIII-XV
segle XV

pugesa1Lleida
ardit/Seu d'ürgell

1

1

9

4

1
1
1
27

4 - Les monedes medievals segons períodes historics: medieval (segle XIII-XIV) i
modern (segle XVI i post XVII)

Les monedes medievals dels jaciments de I'Alt Penedes abracen
una cronologia amplia, que s'inicia amb les emissions d'Alfons I el cast
i arriben fins a I'epoca de Ferran II el catolic. Les monedes més representades són les encunyades sota I'autoritat de Jaume I i de Ferran
11. Totes les peces han estat batudes en tallers monetaris de la Corona
d'Aragó, tant en les seques de Barcelona, Aragó i Valencia, com en els
diferents tallers locals de Girona, Lleida i la Seu dlUrgell, i només s'han
identificat dos tipus foranis, un de Navarra i I'altre de Roma.
Les emissions d'Alfons I estan representades per un obol de quatern batut cap al 1185.(12)
Aquesta moneda tenia una tipologia similar a
la dels diners de la mateixa emissió, pero la meitat de valor. El fet de
trobar aquests obols no és estrany en els jaciments arqueologics, tot i que
La presencia d'un únic exemplar fa
no són els valors més corrent~.('~)
difícil esbrinar la durada en el circuit d'aquesta peca, i més si tenim
present que va apareixer en un estrat de rebliment de cronologia moderna.
Les monedes de Jaume 1, en canvi, estan forca ben representades,
jaque es donen gairebé totes les emissions. En primer Iloc, es troben els
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diners de doblenc, que es localitzen en unitats d'epoca medieval i
moderna. Aquests diners van ser encunyats a partir del 1222 segons les
La llei d'aquestes monedes era més baixa -dos parts
fonts e~crites.('~>
de plata i la resta de Iliga- que les del regnat anterior. Tot i que va ser
difícil d'imposar-les, la seva circulació va ser regular fins a I'any 1256 en
que van ser canviades per monedes noves de tern.(I5)
Aquesta novella emissió de tern s'inicia el 1258, tenia una llei més
elevada -tres parts de plata i la resta de Iliga- i es va imposar per tot
el territori de Barcelona. La tipologia d'aquestes peces, en especial el
revers, va sentar precedent peremissionsfutures. En els jaciments s'han
localitzat 10 diners de Jaume I de Barcelona. D'aquests, cal destacar els
trobats en els estrats medievals de Santa Maria de Foix, ja que daten
reformes del temple de cap al primer terc del segle XIV.
També participava d'aquesta tipologia I'obol -la meitat d'un diner-; en els jaciments se n'han localitzat 3 exemplars. Cal assenyalar
la presencia de I'obol de Sant Valentí de les Cabanyes (u.e. 54) que com
ja s'ha esmentat, va servir per acotar la cronologia del nivel1 on es va
trobar, cap al darrer ter$ del segle XIII.
Malgrat no estar present en estrats medievals, també es troba
representada I'emissió de diners de Jaume I de I'any 1270.(16'La presencia d'aquests exemplars en els jaciments és freqüent, i la seva durada
en el circuit monetari és similar als diners de I'emissió del 1258. Aquests
valors, tant del 1258 com del 1270, estan ben representats en els tresor
de la torre del Baró i del passeig C ~ l o m . ( ' ~ )
També de Jaume 1, es troben els diners de tern encunyats a
Valencia a partir de I'any 1271.(18) Aquestes peces es localitzen tant en
estrats medievals com moderns. En tractar-se de monedes de tern, a
I'igual que els diners de Barcelona o Aragó, la seva circulació no es va
limitar a terres valencianes, sinó que va passar a altres territoris de la
Corona d'Aragó.(ig)A més, la durada en el circuit d'aquests diners va ser
Ilarga, si es compta que cap re¡ fins Alfons IV no va tornar a encunyar
diners de billó.(20~
De Jaume II hi són representats 5 exemplars, la majoria dels quals
es troben com a material de rebliment d'estrats moderns. Aquests diners
seguien la tipologia del diner de tern establerta per Jaume l. L'encunyació
d'aquests valors va ser gran,(2')i és freqüent trobar-los en jaciments
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arqueolbgics. La durada en el circuit d'aquestes monedes va ser llarga,
tot i que, en aquest cas, I'única peqa que va apareixer es trobava en un estrat medieval, que es datava dels primers anys del segle XIV (vid.u.e. 151
de Santa Maria de Foix), cronologia centrada en el regnat de Jaume Il.
Del temps d'Alfons IV nomes s'ha localitzat un pitxol de Sarden ~ a . (Malgrat
~ ~ ) la curiositat d'aquesta peqa, dels dominis de la Corona
d'AragÓ fora de la Península, que te unes característiques similars a les
encunyacions catalanes, va apareixer en un nivell datat de la primera
meitat del segle XVIII, per la qual cosa es poca la informació que es pot
donar de la seva circulació en el segle XV al Principat, tot i que en aquell
segle la circulació es nodria de monedes de períodes anteriors i de tallers
fora ni^.(^^)

Una cosa similar passa amb les emissions de Ferran Il. D'aquesta
autoritat es troba una gran representació de moneda, ja que es compta
amb un quart de croat de plata i una mostra de les encunyacions en
moneda menuda a Barcelona, Girona, Valencia i Aragó. De totes aquestes peces, nomes un diner de Barcelona esta situat en un estrat
datat de final del segle XVI; la resta de peces es donen en unitats datades
a partir de segle XVII. Aquest diner de Barcelona marcaria una possible
circulació de les monedes de Ferran II fins a final del segle XVI, un argument a favor seria la similar tipologia i llei dels diners de Ferran II amb
els diners de Joana i Carles.(24)
Malgrat tot, les monedes de Ferran II poden
ser un indicatiu de com durant el segle XV i principis del XVI circulaven tota
mena d'especies de baix valor en el territori de la Corona d'Aragó.
Unes altres emissions que cal ressaltar són les locals, les pugeses
de Lleida i I'ardit de la Seu d'urgell. Per la seva condició de locals,
pero
aquestes peces estaven circumscrites a la seva zona d'ernissi~,(~~)
Una explicació
també apareixen en jaciments arqueolbgics
d'aquesta difusió amplia es podria trobar en la manca de moneda
menuda a final del segle XIV i principi del XV, per fer petites transacc i o n ~ ; (quan
~ ~ )falta moneda, en ocasions s'utilitzen tota mena d'especies
monetals en coure o billó baix. L'única pugesa que es va localitzar en un
nivell medieval va ser la de I'estrat 176 de Santa Maria de Foix, que
datava un nivell del primer terG del segle XIV. Si es considera una
cronologia per a les pugeses del 1299fins al 1599, i que aquest exemplar
sembla formar part del grup classificat entre els segle Xlll-XIV,(28)es pot
observar la rapida circulació d'aquesta moneda fora de la seva area d'influencia.
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CONCLUSIONS
Tot i haver analitzat un conjunt ampli d'estrats excavats en diversos
jaciments, se'n troben molt pocs amb una cronologia medieval i que
alhora continguin monedes medievals. Aquests nivells acostumen a ser
rebliments de rases de fonamentació, com a Sant Valentí de les Cabanyes, o bé preparacions de paviment.
Una pregunta que amb aquest estudi no queda resposta, i que
potser mai no hi quedara, és la causa de la deposició d'aquestes monedes en nivells estratigrafics, tot i que, en alguns casos, sembla intencionada. En qualsevol cas, la presencia d'aquest material ajuda a acotar
la vida dels diferents estrats, i alhora de les monedes. El problema més
gran és localitzar les monedes en contextos coetanis del moment concret
en que circulaven.
Les monedes medievals localitzades en els jaciments arqueologics
de la comarca de I'Alt Penedes abracen una cronologia amplia, que va
des del regnat dlAlfons 1, al segle XII, fins el de Ferran II, ja en el segle
XV i principis del XVI. De les quaranta monedes medievals d'aquests
jaciments, només nou es troben en nivells datats en temps medievals, és
a dir, que van ser perdudes mentre estaven circulant. Tot i tenir una
varietat considerable, els tipus que més es repeteixen en tots tres
jaciments són sempre els diners de Jaume 1, Jaume II i Ferran II segons
que es pot veure a la grafica 4. Cal destacar la presencia dels obols de
Jaume I en els jaciments de Sant Valentí de les Cabanyes (u.e. 54) i
Santa Maria de Foix (u.e. 205), ja que assenyalen uns marges cronologics, pel que fa a la circulació d'aquestes monedes.
També es pot constatar la lliure circulació dels diners de tern per tot
el territori, especialment de les emissions de Valencia. Una cosa similar
es pot dir de les pugeses, que es troben en una zona fora de la seva area
d'influencia.

NOTES
(1) Cal tenir present que s'ha recollit informació segons els Iímits geografics actuals de la
comarca de I'Alt Penedes.
(2) Sobre aquest tema, cfr. Berg, 1989 i Vibe Muller, 1989.
(3) La inforrnació detallada sobre I'actuació arqueologica en aquests edificis es pot trobar,
en el cas de Santa Maria de Foix, a: Fierro, 1990 b: 130-131 ; Solé, 1990: 132-133, i
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també a Fierro, Solé, 1991: 109-114. Pel que fa a I'església de Sant Marcal de
Terrassola, cal consultar: Fierro, 1990 a: 84-86, i Id., 1991: 115-123. La informació
més cornplerta sobre I'església de Sant Valentí de les Cabanyes es pot trobar a la monografia publicada, cfr. López Mullor, Fierro, 1992: 7-26.
(4) Vid.. López Mullor et alii, 1992: 7-21

(5) Per a més informació sobre aquesta troballa cfr. Clua Mercadal, 1991

(6) Un estudi rnés detallat sobre aquestes peces es pot trobar en un dels capítols de la
monografia publicada sobre aquest jaciment. Cfr. Clua Mercadal, 1992 a.
(7) L'inventari detallat de les monedes de Santa Maria de Foix es pot trobar a Clua Mercadal, 1992.
(8) Aquestes monedes van ser menys batudes que els diners, tal com diu Botet i Sisó,
1908-11: 65. La seva presencia en els jaciments arqueologics o en tresors no és molt
freqüent.
(9) Cfr. Fierro, Solé, 1991: 109-123.
(10) Cfr. Crusafont, 1982: 78.
(11) Una síntesi sobre les emissions de doblenc i la seva problernatica es pot trobar a
Vegué, 1967: 99.
(12) Cfr. Botet i Sisó, 1908-11: 27-31; Crusafont, 1982: 74
(13) Cfr. Balaguer, 1981: 268.
(14) Cfr. Botet i Sisó, 1908-11: 38-40.
(15) Una explicació més extensa i amb el recolzament de la documentació escrita de
I'epoca es pot trobar a Botet i Sisó, 1908-11: 38-43.
(16) Aquesta emissió ha estat forca ben estudiada per Botet i Sisó, 1908-11: 42, i també
per Crusafont, 1982: 78.
(17) Cfr. Mateu Llopis, 1969, i Clua Mercadal, 1993 b.
(18) A partir del 1258, Jaume I aconsegueix tenir la moneda de tots els seus dominis
unificada amb els diners de tern: Botet i Sisó, 1908-11: 38.
(19) En el tresor de la reina mora es troben 11 diners de tern de Barcelona, juntament amb
71 diners i 4 obols del taller de Valencia, fet que mostra la circulació de les emissions
de tern per tot el territori de la Corona d'Aragó. Aquest tresor ha estat estudiat a Ripolles, Llorens, 1992.
(20) Cfr. Mateu Llopis, 1929: 69.
(21) Sobre aquest tema es pot consultar I'estudi de Vilaret, 1975.
(22) Cfr. Crusafont, 1982: 115.
(23) Cfr. Datzira, 1981: 261
(24) Una informació més detallada sobre la llei de les diverses emissions de diners de
Ferran II esta recollida a Crusafont, 1982: 133-135.
(25) Botet i Sisó (1908-11: 320) defineix exactament les condicions que ha de tenir una
moneda local ( 1 . .. monedes locals, encunyades en virtut de concessions o privilegis per
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diferents localitats, de curs restringit i limitat al lloc o territori que en la concessió es
determina...>)
(26) Un exemple es p d trobar en les pugeses trobades a la placa Pius XII d'lgualada, cfr.
Clua Mercadal, 1993 a: 196-197.
(27) L'origen de I'ardit de la Seu d'Urgell és la manca de moneda menuda, segons exposa
Crusafont, 1990:281. Contrariament,I'aparicióde les pugesesde Lleidaes relacionaria
més amb la necessitat d'un valor més baix que el dinero I'obol, Ibid.: 193.
(28) Ibid.: 192-206.
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