
En el camp de l’arqueologia, la divulgació de
l’obra manuscrita de fra Bartolomé Ribelles s’ha
limitat fins ara a l’epigrafia. Les seues aportacions
numismàtiques, però, són també de gran interés i
romanen encara inèdites. Volem donar a conèixer
ací la relació de troballes monetàries de procedèn-
cia coneguda que Ribelles va descriure i en part va
dibuixar en els seus manuscrits, conservats a
l’arxiu del Reial Convent de Predicadors de la ciu-
tat de València, al Rector del qual, Adolfo Robles,
agraïm l’amabilitat amb què ha atès les nostres
consultes.

Les referències biogràfiques sobre Ribelles
apareixen resumides en la Biblioteca Valenciana
de Pastor (1830, 445-446), en l’Apología anònima
de l’any 1911, en l’obra de Fuentes (1930, 278-
280) sobre els Escritores dominicos del Reino de
Valencia i en la introducció de Furió (1983, 11-38)
a l’edició del Examen histórico-crítico del señorío
de Sueca (1814), on es va publicar per primera
vegada el catàleg de la seua obra inèdita. Tot i

que hi ha contradiccions entre les diferents fonts,
sembla que Bartolomé Ribelles va nàixer a Valèn-
cia el 8 de juny de 1765. Als divuit anys, el 19 de
juny de 1778, va prendre l’hàbit en el convent dels
Dominics d’aquesta ciutat, on va professar a l’any
següent. Acabats els estudis va obtenir successi-
vament els graus de lector i mestre. Va estudiar
Art i Teologia, especialitats en les quals va arribar
a exercir diverses càtedres. A nivell intern de
l’orde, fou nomenat bibliotecari del convent i, pos-
teriorment, cronista de la província d’Aragó. L’any
1800 fou nomenat per l’ajuntament de València
cronista de la ciutat i regne. Va morir a la ciutat de
València l’11 de gener de 1826, a l’edat de sei-
xanta anys. 

La seua producció bibliogràfica és molt
àmplia i diversa i roman inèdita en la seua major
part. Es data a partir de 1800, quan amb trenta
quatre anys fou nomenat cronista de la ciutat i
regne de València; es concentra, doncs, en els
darrers 26 anys de la seua vida. Pel que fa a l’obra
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impresa, els bibliògrafs esmenten només cinc
títols. L’any 1804 va començar a publicar unes
observacions a les troves de Mossén Jaume
Febrer, de les quals només veié la llum un primer
quadern. Aquest mateix any va publicar un estudi
sobre les epidèmies patides a València fins a l’any
1647. En línia amb un dels temes de major interès
dels historiadors regnícoles, el 1810 va publicar
unes memòries sobre les Corts del Regne de
València. Però Ribelles, com altres autors de la
Il·lustració, desenvolupà també una important acti-
vitat en els camps de l’epigrafia i la numismàtica.
La seua primera publicació arqueològica fou sobre
la inscripció trobada l’any 1807 en el número 21 del
carrer de l ’Almodí de València -CIL II 3741-
(Pereira, 1979, núm 20). Amb posterioritat, la seua
amistad amb el rector d’Almenara Juan Bautista
Figols li permeté conèixer les ruïnes de la Muntan-
yeta dels Estanys d’Almenara (la Plana Baixa),
sobre les quals va publicar un treball que aparegué
en el Diario de la Ciudad de Valencia (Ribelles,
1820). Cal afegir la publicació pòstuma en l’Apolo-
gia anònima de 1911 de l’obra Leve reseña de dife-
rentes antigüedades y memorias valencianas
anteriores a la dominación cartaginesa (Anònim,
1911, 11-192). 

La major part dels seus treballs arqueolò-
gics van quedar inèdits i es conserven reunits en
tres manuscrits (números 17, 81 i 83). En el camp
de l’epigrafia, els seus manuscrits foren consul-
tats almenys per Sanchis Sivera (1920), que
esmenta diverses inscripcions procedents del
santuari de la Muntanya Frontera (Sagunt) copia-
des per Ribelles. En la seua tasca de recopilació -
sobretot en el camp de l’epigrafia- es va servir
tant de les fonts bibliogràfiques com de notes
manuscrites d’altres autors i -possiblement la part
més valuosa- de la informació que li proporciona-
ven diversos erudits locals que en feien de corres-
ponsa l s .  E l  seu  dom in i  de  l a  b i b l i og ra f i a
espec ia l i t zada  és  pa lès  en  e l  camp de  l a
numismàtica, com veurem més endavant. Dels
manuscrits, n’esmenta, per exemple en referència
a les inscripcions de La Iglesuela del Cid (Terol),
les notes de Agustín Sales (manuscrit 17, 69),
autor que venerava del qual va copiar diverses
obres. Pel que fa a la procedència de les mone-
des recopilades, està condicionada pels seus
contactes amb col·leccionistes o amb les perso-
nes del seu entorn, generalment de l’ordre ecle-
siàstic. Uns i altres li deixaven veure les seues
col·leccions i l’obsequiaven amb algunes peces.
Entre aquests figuren l’esmentat rector d’Alme-
nara Juan Bautista Fígols, el secretari de l’ajunta-

ment de Sogorb Pascual Fornés, el pare fra Fran-
cisco Morató de Sagunt, el pare fra Mateo Monta-
ner, el pare fra Luís Sales i fra Josep Pellicer. 

En les seues publicacions arqueològiques
també fou contestat per altres estudiosos. El cas
més sonat fou el de Vicente Pla y Cabrera, erudit
“maestro sombrerero”, com ell es reconeixia, i
administrador de rendes de la ciutat de Sogorb,
amb qui tingué un enfrontament continuat i virulent.
Si hem de creure a aquest (Pla, 1821), l’origen de la
seua profunda enemistat fou el seu descobriment
de les ruïnes de la Muntanyeta dels Estanys
d’Almenara l’any 1799. Entre ambdós sovintejaren
els opuscles i articles infamant-se. Bona mostra són
els dos articles sobre aquest jaciment publicats per
Ribelles (1820) en el Diario de la Ciudad de Valen-
cia amb el pseudònim Elchor (El Cronista), que
donaren lloc a una vehement rèplica de Pla (1821) -
que ja havia donat a conèixer aquesta troballa l’any
1807- on va publicar la seua correspondència de
1799 amb Valcárcel. Amb posterioritat a la mort de
Ribelles, Chabret (1888, II, 19, nota 1) i Balbás
(1892, 41-42) van denunciar la seua “apropiació”
del descobriment de Pla. Aquesta interpretació pot
matisar-se, ja que en l’article de 1820 Ribelles en
cap moment diu que el descobriment siga seu i a
més fa referència a l’època en què es va fer; pot
considerar-se, doncs, que estava en el seu dret
d’escriure sobre el tema més de vint anys després
dels fets. D’altra banda, des del punt de vista de la
investigació, la informació que transmet Ribelles -
sobretot en el seus manuscrits- és més exhaustiva
que la de Pla. La reacció d’aquest per la publicació
del treball de Ribelles, doncs, cal entendre-la en el
context d’unes relacions enverinades per anys
d’enfrontaments.

Els seus estudis sobre els problemes de
transcripció de l’alfabet ibèric a partir dels textos
de les encunyacions hispàniques el portaren a
pronunciar-se sobre la rebregada qüestió de l’ori-
gen i traducció d’aquesta llengua. Ribelles va arri-
bar a la conclusió que la llengua dels íbers era
l’èuscar i es va endinsar en el relliscós camp de
l’etimologia cercant mots (topònims, cognoms),
valencians i de tota la península, que provaven
aquesta hipòtesi. Fruit d’aquesta laboriosa tasca
foren diversos treballs, entre els quals destaquen
una Etymología éuscara de toponimia valenciana
(pàgines 479-503 i 579-683) i un Dictionarium ety-
mologico-euscarum (pàgines 359-477), tots dos
inclosos en el manuscrit 81. Les conseqüències
del seu descobriment en el camp de la història
esdevenen transcendentals, puix els fenicis,
inventors de l’alfabet, eren veritablement originaris

406



del País Valencià, des d’on van emigrar cap al
Mediterrani oriental.

Dels tres manuscrits esmentats, el de major
interés és el número 17, un gruixut volum en què
es distingeixen dues parts. La primera és un cor-
pus fonamentalment epigràfic titulat Colección de
lápidas y antigüedades romanas de la ciudad y
reyno de Valencia (pàgines 1-626), en línia del
que havia deixat enllestit Valcárcel l’any 1805, que
fou publicat en 1852 per la Real Academia de la
Historia de mans de Antonio Delgado, i Ribelles
devia desconèixer. En aquest recull es presenten
les troballes reunides per localitats ordenades
alfabèticament, des de Adaymús fins a Xérica. Les
referències als autors que en donen notícia mos-
tren el seu domini de la bibliografia, i les indica-
cions dels llocs de conservació i data d’examen
proven el seu interés per estudiar directament les
peces. La segona part es titula Museo de Medallas
de Letras desconocidas (pàgines 728-920) i és
una relació de monedes provincials romanes
d’Hispània entre les quals inclou les de les col·lec-
cions particulars de Juan Bautista Fígols, rector
d’Almenara, i de Pascual Fornés, secretari de
l’ajuntament de Sogorb. En aquesta relació de 97
monedes inclou una breu descripció acompan-
yada del dibuix de la peça, dades referides a la
col·lecció i lloc de procedència, comentaris referits
a la transcripció dels textos i referències bibliogrà-
fiques. D’aquestes, només estudiarem 26 de les
quals s’esmenta la procedència concreta.

El manuscrit número 81 és també una grui-
xuda recopilació de textos diversos entre els quals
s’inclouen estudis històrics, còpies dels articles
publicats sobre Almenara (pàgines 757-765), notí-
cies inèdites com la que dóna a conèixer els
“…Restos del Templo antiguo de Baco que hubo
sobre la cumbre del Monte de la Frontera, en ter-
mino de la Villa de Murviedro, o de la famosa
Sagunto.” (pàgines 779-784) i abundant corres-
pondència sobre troballes epigràfiques, com per
exemple amb F. Morató, i problemes d’interpreta-
ció dels textos ibèrics de les monedes. La part que
ens interessa es titula Noticias particulares de las
Medallas del Monetario del P. Pdo. Fr. Bartolomé
Ribelles Coronista de la Ciudad y Reyno de Valen-
cia (pàgines 789-826), on dóna a conèixer el seu
monetari constituït per un total de 188 monedes
que divideix en quatre grups: Medallas romanas
(102 peces), Medallas Consulares de Roma (29
peces), Medallas de letras desconocidas, ó ibero-
primitivas (43 peces) i Medallas de Colonias His-
panas (34 peces). D’aquestes, només estudiarem
39 de les quals dóna la procedència. El seu caràc-

ter metòdic fa que anote les dates en què havia
visitat les diferents col·leccions sobre les quals es
basa el seu estudi: en novembre de 1804 visita el
monetari de Juan Bautista Fígols, rector d’Alme-
nara, i en juliol de 1806 visita el monetari de Pas-
cual Fornés, secretari de l’ajuntament de Sogorb.

Finalment, el manuscrit 83 només conté una
còpia del treball en què va donar a conèixer la tro-
balla d’una inscripció al carrer de l’Almodí de Valèn-
cia (pàgines 439-446).

En el camp de la numismàtica Ribelles mos-
tra uns coneixements considerables, puix utilitza
la bibliografia que estava en ús en la seua època.
La millor prova és que, en les poques ocasions
que dóna una identificació dubtosa es deu a la
mala conservació de les peces.  Les seues
referències bibliogràfiques comprenen no sols els
erudits renaixentistes com Erizzo (1559), Du
Choul (1579) i Agustín (1617), els cronistes regní-
coles com Escolano (1610-1611) o els represen-
tants de la il·lustració com Masdeu o Flórez, sinó
també els estudiosos de les monedes hispàniques
com Lastanosa (1645) i Erro (1806). Per a la clas-
sificació de les monedes romanes segueix fona-
men ta lmen t  l es  ob res  d ’Agus t ín  i  E r i zzo ,
especialment aquest darrer a qui cita textualment
en diverses ocasions, mentre que per a les hispà-
niques segueix Flórez, Masdeu i Erro. També
manté relació epistolar amb alguns dels estudio-
sos contemporanis, especialment amb Jaume
Villanueva (1804), “…Valenciano, Dominico, y
sobre todo amigo verdadero.”, a qui va dirigir
diverses cartes amb llargues disquisicions sobre
la transcripció de l’escriptura ibèrica i compara-
cions entre els sistemes de Masdeu i Lastanosa
(manuscrit 81, 827-849).

La importància del conjunt monetari transmés
per Ribelles és especialment notable en el cas de
les troballes de Sogorb, d’on procedeixen un total
de 48 peces. Amb la seua publicació l’arqueologia
romana de la comarca de l’Alt Palància rep una
important aportació. La seua sistematització ha
avançat notablement en els darrers anys, inicial-
ment amb l’edició del corpus epigràfic (Arasa, 1992)
i posteriorment amb l’estudi del poblament, encara
inèdit (Járrega, 1992). Aquests treballs han posat
de relleu l’existència d’un poblament rural dissemi-
nat, amb una important concentració epigràfica que
palesa l’existència d’una sèrie de possessores que
mostren la seua pertinença a l’élite social mit-
jançant l’erecció de tombes monumentals. No hi ha
indicis, però, de l’existència d’un nucli municipal, tot
i que el nombre d’inscripcions pot correspondre
amb el que seria normal en aquest cas.

NOTÍCIES NUMISMÀTIQUES DE FRA BARTOLOMÉ RIBELLES

407



FERRAN ARASA I GIL, PERE PAU RIPOLLÉS ALEGRE

Aquesta relació amplia notablement les
escasses notícies conegudes (Arasa, 1992, 35,
42), entre les quals figura la troballa d’un denari
ibèric esmentat per Cortés (1836, III, 350-351);
més endavant cita altres troballes monetàries
sense concretar (Cortés, 1836, III, 367). Segons
Sánchez Gozalbo (1928, 178), Cayetano Torres
tenia una col·lecció de monedes ibèriques i roma-
nes procedents de la població. Mateu y Llopis
(1951, HM 441; 1955, HM 794) va estudiar quatre
monedes: un denari de Bolskan i  tres ae de
Claudi I, Galba i Neró; altres monedes romanes
que esmenta, suposadament trobades al castell,
entre les quals hi havia de Segobriga d’August,
Tiber i  i  Calígula, són les mateixes que des
d’Escolano se citen com a argument per a la
reducció d’aquesta ciutat a la població de Sogorb
(Arasa, 1992, 47-63). Darrerament, Járrega

(1992) ha donat a conèixer algunes troballes pro-
cedents de diferents jaciments del terme munici-
pal: una moneda gal·la del Mas de Marín, una
altra d’època júlio clàudia de La Loma, un denari
republicà del Cerro de Sopeña, una moneda de
Vespasià de Rascaña i una altra de Neró del
Chopo. Al museu municipal es conserva un as de
Tiberi trobat a la població.

Les notícies sobre les troballes monetàries
d’Almenara són més nombroses. En el seu manus-
crit, Ribelles n’esmenta tres del monetari de Fígols.
Tant en els seus treballs com en els d’altres autors
hi ha referències a les monedes reunides per
aquell i en general a la seua abundància en el jaci-
ment de la Muntanyeta dels Estanys, on es reduïa
el santuari de Venus esmentat per Polibi (Corell,
1986). Aquest jaciment devia correspondre a una
vil·la suburbana pròxima a la ciutat de Saguntum,
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Figura 1. Procedència de les monedes encunyades durant els anys 195-45 aC trobades en la zona de Sogorb. L’estrella indica
l’emplaçament de Sogorb. 1.- Bolskan. 2.- Alaun. 3.- Bilbilis. 4.- Sekaisa. 5.- Conterbia Belaisca. 6.- Belikio. 7.- Kelse. 8.- Seteisken. 9.-

Orosis. 10.- Tamaniu. 11.- Kili. 12.- Arse-Saguntum. 13.- Saitabi. 14.- Castulo. 15.- Obulco.



on es coneixen restes de diversos monuments i un
important conjunt epigràfic en què apareixen
esmentats dos magistrats municipals. En primer
lloc, Pla (1807, 34) assenyala que “En sus contor-
nos se han hallado numerosísimas monedas anti-
guas, (algunas) existen en poder del expresado
Cura Párroco, (...). Solamente Josef Gomis, de
dicha Villa, y un Pastor de la Llosa, excederán de
200 monedas las que se han encontrado en este
parage.” Segons Ribelles (1820, 222) “Entre sus
ruinas se han descubierto sucesivament mil y mil
medallas de todas clases, y de épocas muy remo-
tas. D. Juan Bautista Figols, cura parroco de esta
Villa, ha juntado en pocos años muchas de los pri-
meros Emperadores Romanos, con otras consula-
res, coloniales, y de letras desconocidas, (...). y por
otra parte se sabe, que en el siglo pasado un
vecino de Almenara llegó á recoger mas de dos
mil.”

En la seua rèplica, Pla (1821, Tercera Carta,
4) explica “...la inmensidad de las monedas que en
sus contornos se han hallado; solamente el Sr.
Arcediano de Alcira D. Vicente Sasus tenia mas
de dos mil, asi de las mas antiguas de letras des-
conocidas como de romanas, que un vecino de la
villa de Almenara le recogió de dichos términos.
Un pastor de la Llosa, (...), á centenares ha ven-
dido al Dr. D. Enrique Palos, de Murviedro, de
todas clases de monedas antiguas halladas en el
mismo terreno. Dicho cura tambien posee una
buen porcion, y entre ellas una, asimismo hallada
en el monte del templo de Venus, tan preciosa por
su antigüedad, que enmudece á todos los críticos
mas severos; en el anverso tiene á Mercurio el
dios del comercio, (...); en el reverso el caduceo
con las dos sierpes encaramadas, y en el exergo
cuatro letras de un carácter desconocido hasta del
mismo Sr. Perez Bayer, versadísimo en todos los
alfabetos.”

També  Va lcá rce l  ( 1852 ,  49 )  reco rda
l’abundància de monedes trobades en aquest lloc:
“en este sitio se han encontrado porcion de mone-
das romanas, de las cuales solo un vecino de
Almenara, llamado José Gomez, recogio cin-
cuenta, y un pastor del pueblo de Losa, otras tan-
tas.” Ceán (1832, 47, 77), per a qui “pasan de 100
monedas las que que se han encontrado” en
aquest lloc, és l’únic autor que ofereix una mínima
relació de peces ja que esmenta “diferentes mone-
das romanas de Adriano, Antonino Pío y Gor-
diano, y de las colonias Celsa, I l l ici ,  I lerda,
Cartago Nova y Corduba.” L’única troballa recent
és un sesterci de Titus que va publicar Ripollès
(1980, 33).

“MUSEO DE MEDALLAS DE LETRAS
DESCONOCIDAS” (MANUSCRIT 17)

1. Alaun. AE. Unitat. Segona meitat del segle II aC
(Villaronga, 1994, 221, números 1-2; Ribelles,
728). Es va trobar pels voltants de Sogorb i en
1806 formava part del monetari de Pascual Fornés
(Fig. 2, 1).

2. Arsaos. Unitat. Segona meitat del segle II aC
(Villaronga, 1994, 253-254; Ribelles, 738). Es va
trobar pels voltants de Sogorb i en 1806 formava
part del monetari de Pascual Fornés (Fig. 2, 2).

3. Arse. As. Final del segle I aC (Villaronga, 1994,
314, número 77; Ribelles, 770). Es va trobar en els
camps de Sogorb i en 1806 formava part del mone-
tari de Pascual Fornés (Fig. 2, 3).

4. Arse. Quart. 2 peces. Aiubas. Segona meitat del
segle II aC (Villaronga, 1994, 308, número 32; Ribe-
lles, 752-754). Es van trobar pels voltants de
Sogorb i en 1806 formaven part del monetari de
Pascual Fornés (Fig. 2, 4-5).

5. Arse. Quart. Segona meitat del segle II aC (Villa-
ronga, 1994, 309, número 33; Ribelles, 758). Es va
trobar pels voltants de Sogorb i en 1806 formava part
del monetari de Pascual Fornés (Fig. 2, 6).

6. Arse. Quart. Segona meitat del segle II aC (Villa-
ronga, 1994, 309, números 40-41; Ribelles, 756 =
Manuscrit 81, Medallas Ibero-primitivas, número
14). Es va trobar pels voltants de Sogorb i en 1806
formava part del monetari de Ribelles; donada per
Francisco Morató de Sagunt (Fig. 2, 7).

7. Arse. Quart. Segona meitat del segle II aC (Villa-
ronga, 1994, 309, números 40-41; Ribelles, 756).
Es va trobar pels voltants de Sogorb i en 1806 for-
mava part del monetari de Pascual Fornés.

8. Arse. Unitat. Segona meitat del segle II aC (Villa-
ronga, 1994, 308, número 30; Ribelles, 764). Es va
trobar pels voltants d’Almenara i la va veure en el
monetari de Juan Bautista Fígols (Fig. 2, 8).

9. Belikio. Unitat. Segle I aC (Villaronga, 1994, 214,
número 4; Ribelles, 736). Es va trobar pels voltants
de Sogorb i en 1806 formava part del monetari de
Pascual Fornés (Fig. 2, 9).

10. Bilbilis. 2 peces. Unitat. Segle I aC (Villaronga,
1994, 238, números 8-11; Ribelles, 732). Es van tro-
bar pels voltants de Sogorb i en 1806 formaven part
del monetari de Pascual Fornés (Fig. 2, 10).

11. Bilbilis. Unitat. Segles II-I aC (Villaronga, 1994,
237-238, números 1-3; Ribelles, 730). Es va trobar
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Figura 2. Monedes representades al manuscrit 17. 1.- Alaun; 2.- Arsaos; 3-8 Arse; 9.- Belikio; 10.- Bilbilis.
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Figura 3. Monedes descrites al manuscrit 17. 1.- Bilbilis; 2-3 Kelse; 4.- Kili; 5.- Konterbia Belaiska; 6-7.- Obulco; 8.- Orosis.
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pels voltants de Sogorb i en 1806 formava part del
monetari de Pascual Fornés (Fig. 3, 1).

12. Kelse. Unitat. Bilingüe. Mitjans del segle I aC
(Villaronga, 1994, 224, número 17; Ribelles, 762).
Es va trobar pels camps d’Almenara i la va veure en
el monetari de Juan Bautista Fígols (Fig. 3, 2).

13. Kelse. Unitat. Final del segle II i principi de l’I aC
(Villaronga, 1994, 223, números 9, 11 o 13; Ribe-
lles, 744). Es va trobar pels voltants de Sogorb i en
1806 formava part del monetari de Pascual Fornés
(Fig. 3, 3).

14. Kili. Unitat. 2 peces. Segona meitat del segle II aC
(Villaronga, 1994, 318, número 1; Ribelles, 748). Es
van trobar pels voltants de Sogorb i en 1806 formaven
part del monetari de Pascual Fornés (Fig. 3, 4).

15. Konterbia Belaiska. Unitat. Principi del segle I
aC (Villaronga, 1994, 243, números 2-3; Ribelles,
740). Es va trobar pels voltants de Sogorb i en 1806
formava part del monetari de Pascual Fornés (Fig.
3, 5).

16. Obulco. Semis. Segle I aC (Villaronga, 1994,
352; Ribelles, 766). Es va trobar pels voltants de
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Sogorb i en 1806 formava part del monetari de Pas-
cual Fornés (Fig. 3, 6).

17. Obulco. Semis. Segle II aC (Villaronga, 1994,
350, número 60; Ribelles, 768). Es va trobar pels
voltants de Sogorb i en 1806 formava part del
monetari de Pascual Fornés (Fig. 3, 7).

18. Orosis. Unitat. Final del segle II i principi de l’I aC
(Villaronga, 1994, 227, números 1-2; Ribelles, 750).
Es va trobar pels voltants de Sogorb i en 1806 for-
mava part del monetari de Pascual Fornés (Fig. 3, 8).

19. Saitabi. Unitat. Segona meitat del segle II aC
(Villaronga, 1994, 315, número 3; Ribelles, 760)
(Fig. 4, 1). Es va trobar “entre las ruinas que hay en
el collado en donde se cree estuvo el Fanum Vene-
ris” i la va veure en el monetari de Juan Bautista
Figols. El dibuix és erroni, puix la palma s’ha repre-
sentat davant del cap, quan sempre apareix
darrere; la llegenda del revers no permet dubtar
sobre la seca a què pertany. El mateix Ribelles es
va apercebre que totes les restants monedes
d’aquesta seca que coneixia tenien la palma
darrere del cap. Creiem que es va dibuixar errònia-
ment la moneda del monetari de Fígols i ja no es va
tenir oportunitat d’advertir l’error. En cas contrari es
tractaria d’una moneda inèdita fins ara, cosa sum-
mament improbable.

20. Saitabi. Unitat. Segona meitat del segle II aC
(Villaronga, 1994, 315, número 3; Ribelles, 760).
“Se descubrió en el Monte del Castellet de Aixa
fronterizo al lugar de Xalò”. En el manuscrit 81
(Medallas Ibero-primitivas, número 1), precisa que
es va trobar en l’ermita del despoblat de Mosquera,
“a un quarto de Alcalalí”. Formava part del monetari
de Ribelles.

21. Sekaisa. Unitat. Primera meitat del segle I aC
(Villaronga, 1994, 236-237, números 40-45; Ribelles,
898 = Manuscrit 81, Medallas Ibero-primitivas,
número 6). Es va trobar a Sogorb i li la va regalar Pas-
cual Fornés; formava part del monetari de Ribelles.

22. Sekaisa. Unitat. Primera meitat del segle I aC
(Villaronga, 1994, 236-237, números 40-45; Ribelles,
898 = Manuscrit 81, Medallas Ibero-primitivas,
número 7). Li la va regalar el pare fra Luis Sales, Prior
del Convent de Sant Pau de València (Fig. 4, 2).

23. Sekaisa. Unitat. Segle II aC (Villaronga, 1994,
231-232, núm 1-2; Ribelles, 742). Es va trobar pels
voltants de Sogorb i en 1806 formava part del
monetari de Pascual Fornés (Fig. 4, 3).

24. Seteisken. Unitat. Final del segle II aC (Villa-
ronga, 1994, 220, números 7-8; Ribelles, 738). Es

va trobar pels voltants de Sogorb i en 1806 formava
part del monetari de Pascual Fornés (Fig. 4, 4).

25. Tamaniu. 2 peces. Unitat. Segle I aC (Villaronga,
1994, 246-247, números 2-6; Ribelles, 734). Es van
trobar pels voltants de Sogorb i en 1806 formaven
part del monetari de Pascual Fornés (Fig. 4, 5).

26. Tamaniu. Unitat. Segle I aC (Villaronga, 1994,
246-247, números 2-6; Ribelles, 734 = Manuscrit
81, Medallas Ibero-primitivas, número 8). Es va tro-
bar pels voltants de Sogorb i era una donació de
Francisco Morató; formava part del monetari de
Ribelles.

“NOTICIAS PARTICULARES DE LAS
MEDALLAS DEL MONETARIO EL P. PDO. FRA
BARTHOLOME  RIBELLES CRONISTA DE LA
CIUDAD REYNO DE VALENCIA” (MANUSCRIT 81)

“MEDALLAS ROMANAS”

27. Roma. República. Denari. 124 aC (Crawford,
1974, 273/1; Ribelles, número 1). Es va trobar a
Sogorb i li la va regalar Pascual Fornés.

28. Roma. República. Denari. 121 aC (Crawford,
1974, 279/1; Ribelles, número 2). Es va trobar a
Sogorb i li la va regalar el pare fra Francisco de
Murviedro.

29. Roma. Imperi. As. Vitel·li (Ribelles, número 7).
Es va trobar a Sogorb i li la va enviar el pare fra Luis
Sales, Prior en 1806. 

30. Roma. Imperi. As. Claudi I (Sutherland, 1994,
número 100; Ribelles, número 8). Es va trobar a la
partida de Beniatia (Llosa de Ranes) i li la va regalar
el Baró de la Llosa.

31. Roma. Imperi. As. Claudi I (Sutherland, 1994,
número 100; Ribelles, número 9). Es va trobar a
Sogorb i li la va regalar el pare fra Francisco de
Murviedro.

32. Roma. Imperi. Titus, encunyada per Vespasià.
72 aC As (Mattingly, Sydenham, 1926, número 627;
Ribelles, número 43). Li la va enviar des de Sogorb
fra Juan Izquierdo, en 1807.

33. Roma. Imperi. Domicià. Sesterci (Ribelles,
número 16). Es va trobar a Altea la Vella i li la va
regalar el pare L. Ortiz.

34. Roma. Imperi. Trajà. Sesterci o dupondi (Sut-
herland, 1994, II, 532-546; Ribelles, número 12). Es
va trobar pels voltants de Xest i li la va regalar don
Joseph Besantes, vicari.
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35. Roma. Imperi. Trajà. Sesterci o dupondi (Ribe-
lles, número 13). Es va trobar a Altea la Vella i li la
va regalar el pare L. Ortiz en 1805.

36. Roma. Imperi. Adrià. Sesterci o dupondi (Ribe-
lles, número 11). Es va trobar a la Llosa de Ranes i
li la va regalar el Baró de la Llosa.

37. Roma. Imperi. Adrià. 119-121 dC. Sesterci
(Mattingly, Sydenham, 1926, número 594; Ribelles,
número 15). Es va trobar a Sogorb. 

38. Roma. Imperi. Maximià. AE (Ribelles, número
17). Es va trobar al terme de la Llosa de Ranes i li la
va regalar el Baró de la Llosa en 1806.

39. Roma. Imperi. Galiè, regnat conjunt. Radiat.
[Virtus Aug.] (Ribelles, número 46). Li la va enviar
des de Sogorb fra Juan Izquierdo en 1807.

40. Roma. Imperi. Galiè. Radiat. Revers [Marti
Pa]cifero (Ribelles, número 18). Es va trobar a
Sogorb i li la va enviar el pare prior en 1806.

41. Roma. Imperi. Galiè. Radiat (Ribelles, número
44). Li la va enviar des de Sogorb fra Juan Izquierdo
en 1807.

42. Roma. Imperi. Salonina. Radiat. [Fecunditas
Aug] (Ribelles, número 22). Es va trobar a València
i la va obtenir per mitjà dels Xiquets de Sant Vicent
en 1807. 

43. Roma. Imperi. Salonina. Radiat. [Pudicitia Aug.]
(Ribelles, número 45). Li la va enviar des de Sogorb
fra Juan Izquierdo en 1807.

44. Roma. Radiat pòstum de Claudi II. Revers
àguila (Ribelles, número 24). Es va trobar a Valèn-
cia i la va obtenir per mitjà dels Xiquets de Sant
Vicent en 1807.

45. Roma. Radiat pòstum de Claudi II. Revers ara
(Ribelles, número 14). Es va trobar a Sogorb i li la
va donar el pare fra Francisco Garelli en 1806.

46. Roma. Imperi. Constantí. Sèrie: Urbs Roma
(Ribelles, número 27). Es va trobar a València i la
va obtenir per mitjà del pare predicador fra Mariano
Bonet.

47. Tesalonica. Imperi. Constantí II, César (324-
337) (Ribelles, número 20). Es va trobar a València
i la va obtenir per mitjà dels Xiquets de Sant Vicent
en 1807.

48. Valentia .  As. Darrer terç del segle II  aC
(Ripollès, 1988, 23-58; Ribelles, número 3). Es va
trobar en un dels corrals que hi ha prop d’Aín i li la
va regalar el pare fra Francisco de Murviedro.

49. Calagurris. As. August. 27 aC -14 dC (Burnett,
Amandry, Ripollès, 1992 441; Ribelles, número 4).
Es va trobar a Sogorb i li la va regalar el pare prior
d’aquesta població.

50. Ilerda. August. As (Burnett, Amandry, Ripollès,
1992, 259; Ribelles, número 21). Es va trobar a
València i la va obtenir per mitjà dels Xiquets de
Sant Vicent en 1807.

51. Saguntum. As. Tiberi. 14-37 dC. Ressegell DD.
en el revers (Burnett, Amandry, Ripollès, 1992, 202;
Ribelles, número 5). Es va trobar a Sogorb i li la va
enviar don Pascual Fornés. 

52. Saguntum. As. Tiberi. 14-37 dC (Burnett,
Amandry, Ripollès, 1992, 202; Ribelles, número 6).
Es va trobar a Sogorb i li la va enviar don Pascual
Fornés. 

“MEDALLAS DE LETRAS DESCONOCIDAS,
O IBERO-PRIMITIVAS”

53. Roma. República. As. Segles II-I aC (Ribelles,
número 35). Es va trobar en les rodalies de Xalò
l’any 1808.

54. Arse. Dracma. Principi del segle II aC (Villa-
ronga, 1994, 307, número 21 o 23; Ribelles,
número 3). Es va trobar pels voltants de Saragossa
i li la va regalar el pare fra Francisco Murviedro.

55. Ausesken. As. Segle II aC (Villaronga, 1994,
185, número 1 (?)); creiem que pot ser aquest tipus
perquè la qualifica de “medalla grande” i la resta
dels tipus són de proporcions mitjanes (Ribelles,
número 5). Es va trobar a Torrent i li la va regalar fra
Joseph Pellicer.

56. Bolskan. Denari. Final del segle II i principi de l’I
aC (Villaronga, 1994, 211-212; Ribelles, número 3).
Es va trobar a Sogorb i li la va regalar Pascual For-
nés. 

57. Bolskan. Unitat. Final del segle II i principi de l’I
aC (Villaronga, 1994, 211-212, número 4, 8 o 14-15;
Ribelles, número 2). Es va trobar a Sogorb i li la va
regalar Pascual Fornés. Per error descriu dos dofins
darrere del cap, ja que aquest tipus no existeix.

58. Bolskan. Unitat. Final del segle II i principi de l’I
aC (Villaronga, 1994, 211-212, número 4, 8 o 14-
15; Ribelles, número 9). Es va trobar a Torrent i li la
va regalar el pare de fra Joseph Pellicer.

59. Castulo. Semis. Segle I aC (Villaronga, 1994,
332, número 15; Ribelles, número 6). Es va trobar a
Sogorb i li la va regalar Pascual Fornés.
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60. Saguntum. As. Segles II-I aC (Villaronga, 1994,
310-311; Ribelles, número 25). La va comprar a
Sagunt en Abril de 1807.

61. Carteia. Semis. Circa 80 aC (Chaves, 1979,
emissió 15; Ribelles, 823, número 22). Es va trobar
en las ruïnes del Castellet de Xaló.

62. Carthago Noua. Semis. Circa 2-1 aC (Burnett,
Amandry, Ripollès, 1992, 166; Llorens, 1994, emissió
XI; Ribelles, número 12). Es va trobar a Sogorb i li la va
enviar el pare fra Francisco de Murviedro.

COMENTARI

La major part de les notícies de troballes es
refereixen a Sogorb, puix entre els dos manuscrits es
descriuen 48 peces d’aquesta població, moltes
d’elles dibuixades. Aquesta quantitat és important,
sobretot si tenim en compte que fins ara només es
coneixien les cinc monedes publicades per Mateu y
Llopis (1951, H.M. 441: un denari de Bolskan; 1955,
H.M. 794: tres ae de Claudi I; 1960, H.M. 1068: un as
de Saitabi) i les referències de Járrega (1992). El
conjunt de les troballes de Sogorb permet alguns
comentaris. El lot de monedes corresponent a les
que es van encunyar entre els anys 195 i 45 aC
encaixa bé amb el que es coneixia fins ara en zones
un poc més costaneres (Ripolles, 1982, 392-404;
Falcó, 1991) i que era previsible atenent a la situació
geogràfica de Sogorb. La seua localització estratè-
gica en una via de pas, que des de la costa medi-
terrània es dirigia cap a l’interior de la meseta oriental
i cap a la vall de l’Ebre, justifica la presència d’un
nombre substancial de peces procedents de seques
situades en aqueixes zones; al mateix temps explica
la relativa abundància de peces emeses en les ciu-
tats més pròximes, com ara Arse, Kili o Saitabi. De
totes elles mereix la pena destacar l’existència de
dues peces amb llegenda Kili, per ser escasses les
seues troballes i per no haver estat localitzada
encara la ciutat que les va encunyar.

La mostra de les monedes que es van encun-
yar entre els anys 45 aC i 54 dC és encara més
escassa que l’anterior, però la seua composició per-
met apreciar que és normal. De nou s’observa la cir-
culació de monedes procedents de la vall de l’Ebre;
es fan paleses les òbvies relacions que degué tenir la
zona de Sogorb amb la ciutat de Saguntum i, en el
seu conjunt, les troballes mostren que les monedes
en circulació procedien bàsicament de seques pro-
vincials hispanes, com era usual en tota Hispània
(Bost, Chaves, Depeyrot et alii, 1987, 41), ja que les
cinc monedes romanes documentades pertanyen a

Claudi I, precisament quan a la península ibèrica ja
no encunyava cap ciutat. És amb aquest emperador
quan es testimonia per primera vegada un increment
important de moneda de caràcter estatal, bé siga mit-
jançant encunyacions oficials, bé siga amb imita-
cions. Les peces de Claudi I que ací comentem és
probable que foren imitacions, puix el seu percen-
tatge respecte a les oficials fou molt important i va
arribar fins al 90 per cent (Campo, Richard, Kaenel,
1981, 71).

El període imperial posterior a la dinastia júlio-
clàudia està escassament representat i no permet
un comentari minuciós, ja que la mostra a penes
deixa veure les característiques més sobresortints
de la circulació monetària d’aquest període. Això no
obstant, hi ha pocs dubtes que la composició de les
monedes en circulació en la zona de Sogorb no fou
similar a la d’altres zones de la costa o d’altres
regions de la península ibèrica, ja que des del
moment que es van tancar les seques cíviques tota
la moneda procedia dels tallers estatals, i molt poca
d’aquesta producció es va efectuar a Hispània
(excepte Tarraco, on és possible que arribaren a
encunyar-se algunes emissions anònimes del
període de les guerres civils (68-69 dC) (Sutherland,
1994, 203-206) i altres a nom de Galba (Sutherland,
1994, 1-84) i Vitel·li (Sutherland, 1994, 1-46); també
a Barcino durant el regnat de l’emperador Màxim
Tirà, en 409 dC). Per consegüent, estem en un perí-
ode en què les possibles diferències entre les diver-
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Seques Denari As/ Semis Quadrant Total
unitat

Roma 2 — — — 2
Kelse — 1 — — 1
Orosis — 1 — — 1
Alaun — 1 — — 1
Seteisken — 1 — — 1
Belikio — 1 — — 1
Bolskan 2 1 — — 3
Arsaos — 1 — — 1
Belaiska — 1 — — 1
Sekaisa — 3 — — 3
Bilbilis — 3 — — 3
Tamaniu — 3 — — 3
Kili — 2 — — 2
Arse — 1 — 5 6
Saitabi — 1 — — 1
Castulo — — 1 — 1
Obulco — — 2 — 2
Total 4 21 3 5 33

Quadre 1. Troballes monetàries procedents de Sogorb. Període
195-45 aC. A la mostra de Ribelles s’han afegit les peces reco-

pilades per Mateu y Llopis.
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ses regions d’Hispània només és possible apreciar-
les mitjançant l’estudi d’un elevat nombre de peces i
no és aquest el nostre cas. Amb tot, l’estructura de
la circulació monetària de la península ibèrica que
es dedueix dels diversos jaciments estudiats es pot
superposar sense dificultat sobre la nostra mostra,
encara que siga només en relació amb les caracte-
rístiques generals. Una d’elles es relaciona amb les
denominacions en ús; d’aquesta manera observem
com durant el segle I dC, inclòs el període júlio-
claudi, la moneda de bronze utilitzada en major pro-
porció fou l’as, el qual fou substituït lentament pel
sesterci fins a convertir-se aquest, durant el segle II i
les primeres dècades del III dC, en la moneda de
bronze predominant, com a reflex de la política
d’encunyacions que possiblement tingué en compte
el progressiu augment dels preus, que fou deman-
dant monedes amb major poder adquisitiu. 

L’altra característica que es pot comentar a
partir de l’escassa mostra que tenim es refereix a
les emissions del segle III dC. És evident que per

les seues reduïdes proporcions sols registra els
pics de les fluctuacions de la moneda en circulació,
però encara així trobem les característiques encun-
yacions de Galiè (al seu nom o al de la seua esposa
Salonina), que en qualsevol jaciment d’aquesta
època solen tenir una presència molt notable. 

Els manuscrits de Ribelles també donen una
valuosa informació sobre la ciutat de Valentia, ja
que aquesta ocupa el segon lloc atenent al nom-
bre de troballes que registra, tot i que la seua
quantitat és molt reduïda. D’aquesta ciutat tenim
un coneixement bastant satisfactori de la moneda
que hi va circular durant l’antiguitat a través de les
peces recuperades en les excavacions realitzades
pel Servei d’Arqueologia Municipal, encara que la
seua immensa majoria no han estat encara publi-
cades. A la vista del que ja es coneix, la nova
informació sobre Valentia no altera en absolut el
perfil de la circulació monetària. 

La resta de notícies de troballes implica a vuit
localitats diferents, quasi totes elles situades al País
Valencià. De la província d’Alacant esmenta dues
monedes romanes imperials de Domicià i de Trajà
trobades a Altea la Vella. De la província de València
és de la que més localitats cita: de Xest, un sesterci o
un dupondi de Trajà; de la Llosa de Ranes tres peces
imperials dels emperadors Claudi I, Adrià i Maximià;
de Xaló una peça de Saitabi i un semis de Carteia; i
de Torrent un as de Ausesken. Els contactes que
mantingué amb persones de la província de Castelló
foren importants, puix a més de Sogorb dóna informa-
ció de troballes en altres localitats; a Almenara va
veure tres monedes de les seques ibèriques que amb
més freqüència solen aparèixer en aqueixa zona:
Kelse, Arse i Saitabi; i a Aín va veure un as de Valen-
tia. A més a més mereix la pena destacar que va
registrar la troballa d’una dracma de Arse de principi
del segle II aC en les proximitats de Saragossa.
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