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LES MONEDES EN ELS CONTEXTOS
FUNERARIS DEL SUBURBI ORIENTAL

DE TÀRRACO: MÉS ENLLÀ DE CARONT

Juorr CIun¡Ne*
[nsti tttt Català dArqucologia Clàssica

RESUM
La dcposició clc monccla a lcs tombcs c(s un fenonrcn corìegut i àmpliarncnt delratut

entre els cspccialistes. Cornun¿rment intelpletada conr ¿r ofert¿r votiv¿r i ctrquadra-

da dins la genèrica clcfinició d' "òbol dc Caront", la rnonecla ha estat un elemetrt

d'aixovar poc cstucliat i arralitz¿¡r supcrÊcialment. A través de l'article es pretéll exa-

minar dcs cl'una posició crítica a<¡ucst fct a partir clc la clocumcntació de lcs motredes

trobacles en conrexros funcraris cn cl subrrrbi oriental dc la citrtat cle Tàrraco. A tra-

vés del rcexànrcn cle lcs moneclcs és possiblc una aproxir.nació rnés rcalista i scnsilrle

a la gran valiabilirat for¡nal dels rittrals funeraris d'època romana.

Paraules clau: Arqtreologia funcrària, r'ituals ftrneraris, monedcs, necròpolis, Tàrraco.

El mite de Caront
"Un horrible pãssadzr guãrda aquestes aigües i aquest riu, d'esgarrifosa

sutzor: Caront: unø ltb'ùndostt barba blanca li cau incubø del mentó, els

ulk se li enrigideixen per lø flama, un mantell sòrdid li penja dels mtts-

cles, ferma amb un nus. Tot szl gzu€rna amb les ueles i transporta ãl buc

rouellat les ànimes, ja prou enuellit, però amb una uellurdferma i uerda

com l/x d'un déu" (Vanc. A. 6, 298- 304)

* A¡nb cl su¡rort clcl Dcpartarrrenr d'Universirats, Reccrca i Societar de la Inlorrnació
de la Gencralitat cle Catalunya.
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Tiadicionahnellt, rora ¡no'eda prescnt cli.rs u'¿r ror:rba ha esrar
interprerada corn a "òbol dc ca'o'rr", er 

'ori cluc el clif.'t havia cle
pagar al ba'quer infe'ial qr.re és descrit ran ,rivar'ent per virgili en el
passarge de l'Eneida. Però, què s'anìaga cla'rera aquesr gest r.irtral que
ha esrar inrerpretat unívocarnenr pcliarqueòregs i els h]storiaclors de
Ia religió? QLri's són els seus orígens? El càstum cle clipositar. mo'ecles
dins les toml¡es és un fenome. resrimo.iar a Grècia cles del segle V
aC ique en època romanâ té una àrnplia clifu.sió (Crcr 2001,90).
Tänmateix no és un ritual exclusiu deÍ món grecoromà. En el món
púnic la introducció de monedes a les tombes és u. fet clocumenrar
també a finals del segle v ac (car,apo 2006,65). En la mentarirar
clàssica, les monedes eren considerades objecres rnàgics e' par.al.lel
al seu principal rol econòmic. per seu valor cremarístic i perqirè en el
seu naixement serví per a represe'ta' ico'ogràÊcamenr les clivinirars
venerades a les ciutats, la moneda oferia una gara'ria i estava revestida
d'un caràcter quasi religiós (An,ro 2006, ßt). No és estra'¡ dorcs,
que la moneda, un objecre pràcric, senziil i proper es converrís er una
òptima ofrena als déus, un insrrument d'inrercanvi a rravés del qual
el devor aconseguia els favors de la divi'itar, a tall de stípendium. rJn
bo' exemple el represenren les ofrenes a deus i fo'rs o els dipòsits
votius en espais industrials (AnÉvar-o 2006, 90). La riterarura g.ega
i romana des del segle v ac fins a finals del II dc ha deixat u,, i.rri-
moni clar i concís sobre el cosrum de dipositar una moneda a Ia boca
dels difunts per tal de pagar el viatge a la barca de caronr. Les diverses
fonts malgrar esrar allunyades .n 

"l ,.-p, i en |espai són unànimes
en aquest puntî,No obstant això, aquesta unanimirat no és tal quan
deixem enrere les fonts i passem al registre arqueològic. A les àrees fu-
neràries podem comprovar com no tots els difunts són acompa¡ìyars
per monedes i encara és menys freqüent que es trobin 

"-pl"ç"d.,dins les seves boques.

Les monedes funeràLries del suburbiurn orientalde Tà,rraco
Aquest article pretén abordar la problemàtica de la presència de les

monedes a rravés de I'esrudi dels conrexros funeraris del s,burbium
oriental de Tàrraco. La zona on s'implantà i es desenvolupà l'àrea
funerària que és objecte d'aquesta ,..i.., es rroba situada 

" 
l'.rt d"

l'actual casc urbà de la ciutat de Tärrago'a i s'esté' per la franja es-
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pacial delirnitada al norcl per les muralles de I'antiga citttat romana,

rnedieval i moderua, i al sud, per la costa. En aquells auys, la zoua

de I'arrtic suburbium conservava encata el seu caràcter d'extLatnurs,

perifèric, urargitrirl respecte altres zones d'expansió urbanística (An-

BEoLA 19BB). La xarxa viària és I'element que posà en valor aquesta

àrea suburbial. A la lluur cle les troballes arqueològiques, existiria ttna

via que transcorreria més o tneuys paral.lela a la costa i que seguiria

grosso modo cl traçat dels actr.rals C. Antoni Cotnpany i Fernánclez de

Córdoba i C. Robert d'Aguiló (M,rcIns/M¡NcsóN 1998; Mncrns ¡;z'

tt.2007). Les primeres evidències funeràries alazona es situen etr

època augustal i corresponen a la petita necròpolis que es localiuà

durant els treballs delTècl'a a I'amfiteatre romà (Teo'n 1990). Es lo-

calitzaren cinc inhumacions i una possible incineració sota I'arena,

una inhumació sobre el terreny uatr¡ral en el sector actual ocupat

per I'altar de I'església romànica i una inhumació o i¡rcineració en el

sector de la cauea retallada,a la roca. Ti'es de les vuit tombes propor-

cionaren aixovar qlle es datà en època augustal. Els segles II i III dC
representen el moment de màrxim ús i és quan es configura plenament

el paisatge de necròpolis. El topall cronològic de la necròpolis el re-

presenten les tombes documentades al solars número 32- 34 del C.

Robert d'Aguiló (Poclñn 1997). Durant els treballs es descobrí una

incineració i tretze inhumacions, una de les quals presentava com a

contenidor funerari una àmfora d'origen nord- africà (Keay 3), data-

da entre el segle III i el IV dC.

El suburbi oriental ha estat objecte de nombroses intervencions

arqueològiques provocades pel creixement urbanístic d'aquest sector

de la ciutat de Tärragona. Aquests treballs han permès documentar

ambients relacionats amb l'ús fu¡rerari d'aquesta àrea al llarg de quatre

segles. El paisatge funerari recuperat es correspon plenament amb el

model, molt difos en altres ciutats de I'lmperi, de gräberstraseni vna
via principal als vessants de la qual trobem des de mausoleus familiars

monumentals fins a humils recintes d'ús col.lectiu. Es tracta d'una

necròpolis de ritual mixt, amb incineracions i inhumacions que com-

parteixen un mateix espai i que poden arribar a ser contemporànies
(CIunnNa 2007, 49- 50). El rituals de la cremació i de la incineració

corren paral.lels durant tot el segle I dC segons tradicions familiars i
gustos personals. També s'han documentat algunes superposicions en
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i¡rhurnacions i enr'e inhurnacion.s i incinc.acio.s. Pcl cluc fìi als aixo-
vaLs, cls scpulcrcs considerats es di.stingcixcn pcl'l¿r scva hon-rogcncTtrrt.
Malgr:rt la se'sació gc.eral cle poc cli'a.ris'rc respccrc cls rcpcr.tor.is,
s'insinuen proce'sos tr¿rnsform¿rclors de llarga cluracla, couuectirrs rrl

dese'volupanìerìt gelìeral dels co'rporra're'rs fìrner.ri.s. No obsta't
això' és evidenr que existeix una csrandarització clc les clepo.sicions.
Els aixovars cstudiats preserìter escàs valor (rno'cdes, llànrics, co'-
quilles, vasos per beLrre) pcrò prcsenren corìr.roracio.s si'rbòliclucs
interessants. Lexcepció són els scpulcrcs clc c{oncs i infanrs, proveTts
de vegades d'un aixovar més ric r.especre la mitjana, conlposros per
objectes d'ús personal o de caràcter voriu (joguines, joies, objectcs de
tocador). La mort pfefiìatLua, doncs, és sc¡lticla cor]l a particularment
dran-ràtica i traurnàtica i es reflecteix en aquesrs aixovars clifcrcncials
(CruneNn 2007, 157- 158).

Les ¡'onccles só. objectes paradig'ràtics clius cls aixovars fu-
neraris i han generat gran nombre de literatura ¿r I'enrorn del seu
sigrrificat. Les tasques arqueològiques desenvolupacles al suburbium
oriental des de l'any l9B4 han restituTt u. rotal de l2 conrexros ru-
neraris amb monedes (entre aixovars i dipòsits funeraris), amb una
incidència d'u' 16,38 0/o sobre el rotal de ro'rbes documenradcs al
suburbium. Totes les peces analitzades es trobe. diposirades al fo.s
del Museu Nacional Arqueològic de'Iarragona. A la raula de la Êgu-
ra I apareixen les pri'cipals informacions relacionades amb aquests
l3 contextos. Tors els elemenrs han estat de'ominats corì a u'itats
Funeràries (UF). La UF és trn neologisme, ulì rerme de nova creació,
que pretén dendlninar la realitat del sepulcre en el sentit més anipli i
cornplet possiblc. Una u'itat funerària està fonrrada pcr. lcs ,"r,.ri'',-
manes, el contenidor que les acull, I'estrr.lcrura olì es diposita aquesr,
els nivells de farciment de terra que cobreixen el caclàver o I'urna, rors
aquells elements marerials (objecres, restes alirnenràries) que formen
part de l'aixovar fu.erari, la coberta qLre segella l'espai interior de la
tomba, el se'yalitzador del sepulcre (esteles, arae) i, finalmenr, tors
aquells elemenrs materials (objectes, restes alirnentàries) que formen
part del dipòsit funerari exterior. En alguns casos, conl en les unitars
Funeràries 6 i 7, nontés s'ha detectar el clipòsit funerari exrerior, es_

sent extremadament difÌcil relacionar-lo amb un sepulcre erì concret
ja que van aparèixer al bell .rig d'un recinre ocupar per divcrses i'hu-
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¡racio¡s i itrcincracio¡s (Annlron 1986; Ansel.o¡, 1991)' En la resta

cl'unit¿rts fur.rct'àries, s'ha rccttpcrat aixovar i Êns i tot aixovar i dipòsit

exrerior, conl cu el cas clc la uF 5. La diferència enrfc aixovar idipòsit
rau cll la seva posició l'cspecte l¿r totnba. Laixov¿rr funcrari es localitza

a I'interior cle la tomba, llìelìtre qr.re el dipòsit es troba a I'exterior. La

disposició cl'aclr.rests elernents tro és gratttÏta i corres¡ron a clifelents

lt-tontellts del litual ftttterari, aban.s i clcsprés dcl tatrcament del sepul-

cre. El dipòsit ha c.stat col.locat fora de la tomba intencionaclamellt

just clesprés de tancar el septrlcre o eu el trât'lsctlts cle les cerimònies

de comuremoració clel difurlt.
La monec{a "fttnerària" pot aparèixer eu solitari o forrnatrt part

cle conjunts més amplis com és cl cas de les unitats funeràries B i 11.

Arnbdues són dues dotres, la segotra cl'edat jove, mentre qr-re de la

pr.irnera s'ignoren les clades antropològiques. l)ins la fossa, previ tan-

c:ìnìerìt clel septrlcre, es dipositarcn diversos objectes cle tocador: r.tn

mirall, capses clc fusta per a coltteltil perfr,rrns i ungüents, una pinta...

Destaca la presència cl'utla moneda en tots clos aixovars. La UF I I

|JIg.2) ha restituit una moneda rnolt desgastada que estava col'locada

darnuut clcl pit de la difunta. Es tracta d'un dupondi i correspon a

una emissió alrirnperial, possiblernent d'Adrià. Lanvers presetìra un

cap girat a la drcta i la llegenda és il'legible. Al revcrs apareix una figu-

ra aml¡ atributs irnpossibles d'iclentiÊcar. Pel que fa a la llegenda, pro-

bablement es llegiria S(e¡ratus) C(onsultus) 'Té 3,9 cm de diàmetre i

una cronologia de segle I- II dC. La difunta de la UF B taml¡é anava

acon"rpanyada d'una moneda. Es tracta d'una inhumació en sarcòfag

monolític tipus Mèdol, que fou batejat en el moment de la seva tro-

balla I'any l97B corn el sarcòfag del merge o de la dama. Laixovar re-

cLlperât (un rnirall, restes d'una pinta, restes d'aplics metàl'lics d'una

caixa de fusra, una pedra de Í.oc o c7ticuþ¿, notnbrosos ungtientaris)

s'adiu més aviat a I'aixovar tipus d'una matrona. No obstant això,

fins que no es realitzi un estudi antropològic detallat de I'esquelet en

qüestió no podrem aclarir aquesra incògnita. La moneda retrobada

a l'interior clel sarcòfag és un dupondi de bronze d'època de Tiberi,

de la seca de Tàrraco (fig' 3). Al revers apareix I'ara d'August i la

petira palmera que miraculosalnent havia nascut d'aquesta, tal i com

relata Quintilià (QuIN'r. Inst. 6. 3.77). Lara està acompanyada de

la llegenda C(oI-oNIn) V(nss) T(ntvvlHeI-Is) T(nnn¡,courNsIs). A
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I'a'vers apareix l'efígie de'l'iberi r'ira'r cap a I'esquer.ra a.rb la lk.
ge'da Tr c¿¡snn Drvr Avc; F Avcvsrvs. Lcs moncclcs també poclc,
aparèixer associades a alrres ele¡'enrs com ara llà'ties i u'gtic'råris rl..
vidre. Aquest és el cas, per exe.rple, dc la uF r2, la inhurnació d'u'
infarrt- jove d'entre 9 i l4 anys. Durant les exèquies, els seus farniliars
dipositaren una llàntia damunt del seu pir mentre que u'a moned:r
s'ubicà possibleme't dins de la boca, ja que dura¡rr l'excavació es trobì
molt a prop del coll de I'esquelet. un esquema .sernblanr es repeteix rr

la uF 2. Aquest cop e.s rracta cle la inhumació cl'un i'dividu 
"dult 

din.,
d.'un sarcòfag de plorn. A parr d'u.a llà.tia al costar del braç esquerrc,
els arqueòlegs també detecraren una moneda ar costat .rqu"r,." d"l ."p,
molt pròxima a la boca del difunt. En la resra de casos, la moneda 

"pa-reix en solirari sense cap altre element d'acornpanyamellt. És el cas dc
la uF 3 i la uF 4. La primera corresporì a la inhumació cl'trn individu
jove de sexe indeterninat. El cos va ser dipositat dins un taiir de fusta i
al seu rorn dins de la fossa. una moneda, àc b.onre, va ser localir zad.a a
l'alçada dels genolls. La uF 4 és u'a incineració secunclària. Les resres
òssies i un esrrat de cendres estaven dins d,una fossa de planra oval i
cobertes per tegulae a doble vessanr. E'tre les ce.dres hi havia una mo-
neda de bronze que no prese.tava signes d'haver estar sormesa ar foc
de la pira. En els dos casos descrits, la moneda és dipositada a I'interior
de la tomba abans de ser segellada. Ignorem si en er cas de la tomba del
jove la moneda fou col.locada a I'interior o a I'exrerior del raüt.

Existeix un segon grup de monedes que es distingeixen per la seva
aparició en petits grups o "tresorets". Aquestes monedes foi-en part
de dos dipòsits funeraris. concretament són dos rots d. ,r,onåd.,
que provenen d'un mareix recinre funerari de planta quadrangular
situat al c. Robert d'Aguiló 38 i excavat I'any l9B4 (Annaroe r ise).
Aquestes petites concenrracions de monedes possiblemenr s'haurien
de relacionar amb alguna de les inhumacions o incineracions del seu
entorn. La uF 6 correspon a un petit dipòsit funerari aTllar format
per una acus crinalis d'os. A part d'aquests objectes aparegueren les
següents monedes:

1. sesterci de la seca de Roma (r19-r2r dc). Anvers: cap d'Adrià
(?) cap a la drera amb la llegenda il.legibre. Revers: Figura i.-.ni.,a
dempeus amb túnica llarga. A la seva esquerra pr¡(r¡,sj/S(rNarvs), 

a
la seva dreta Avc(vsrr)/C(oNsvrrvs). Diàmerre: 26 mm.

r ris \roNI:r)r:s 
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2. Sesterci de la seca de Rorna (139 dC). Atrvers: Cap d'Antoní Pius

llolejat cap a I'csquelra amb la llegenda [AnloNrNvs]Avc PIvs Pp Tnp

( Ìrs III. Rever.s: Cap de Marc Atrreli cap a I'esquerra amb la llegenda

Avneuvs Cn¡snn Avc PII Cos amb S(rxnrvs) C(oNsvrws) just sota

.lclbust. Diàrnetre: 27 nn.
3. As de la seca de Roma, possible imitació (41 dC). Anvers: Cap de

( llaudi cap a l'esquerra amb llegenda Tl [Cr-evor]vs C¡,es¡R Avc P M
'l'lì lvp. Revers: Minerva arnb casc i llarga túnica cle plecs avançant cap

,r la dreta, l¡randant una javclina amb la seva tnà dreta i sostenint un

cscut circular amb I'esquerra. Llegenda S(rNarvs) C(oNsvrrvs). Tot el

conjunt està rodejat per urìâ corona de perletes. Diàmetre: 25 mm,

El segon grup de monetal prové de la UF 7. Es tracta d'un dipòsit

fìrnerari aillat fonnat per quatte lnouedes perforades, diversos elements

cl'os d'un cinturó, un amttlet fàl.lic, dos campanetes' un tirador de

bronze (potser d'una capsa lígnia) i una llàntia. La descripció de les

rnonedes és la següent:

4. Dupondi de la seca de Lugdunum (64 -66 dC). Anvers: Cap de

Neró cap a la dreta amb la llegenda fNtno Cl]nvo Cnasnn Avc G¡n

tP M TR P Ivp PP]. Damunt la mandíbula hi ha una contramâr-

ca PR (Populus Romanus). Després de la mort de Neró, durant les

Guerres Civils que la succeiren' aquestes marques s'utilitzaren amb

I'objectiu de reclamar com a pròpia una moneda ja existent procedent

d'una seca aliena. Revers: s'insinua una C de Senatus Consultus. Per

paral.lels numismàtics podria tractar-se de la figura d'una Victòria.

Lorifici respecta la llegenda i també I'efígie. Orifici a les 9. Diàmetre:

28 mm.
5. Moneda de plata indeterminada (primera meitat de segle I dC)'

Anvers: Il.legible, molt gastat. Revers: Corona cívica rodejada per una

llegenda il.legible. Destaca el cercle que tanca la corona en Ia seva part

superior. Diàmetre: 27 mm. Orifici a les 9.

6. As de bronze. Anvers: Cap de Claudi a la dreta; s'insinuen les

ínfules d'una corona alazona de la nuca. Revers: Il'legible. Lorifici
respecta la llegenda i el bust. Diàmetre: 23 mm. Orifici a les 9.

7. Sesterci de bronze. Anvers; cap mirant cap a la dreta. Revers: fi-

gura dempeus. S'insinua unaTR deTr(ibunicia potestate). Lorifici res-

pecta l'efígie però no la llegenda, deixava en la posició correcta la figura

dempeus que apareix al revers. Diàmetre: 28 mm. OriÊci a les I l.
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Hem corroborar la presència de monedes amb orifici rant dins
d'aixovars com de dipòsits. Dins dels aixovars de la UF I i 5 dispo
sem de dos individus que presenten perforacions. La UF I corresporr
a una inhumació infantil dins de sarcòfag de plom que es rrobâva a

I'interior d'un mausoleu de planta quadrada situat a l'antic Camí clc

Ia Platja dels Cossis (MENcnóN 199S). Presenrava un aixovar molt rir
entre els quals destacaven tres monedes de bronze perforades. Aques-
tes anâven acompanyades d'altres elemenrs de penjoll (un petit felí dc
pasta vítria, un objecte d'os en forma d'ullal) fet que suggereix quc
formaven part d'un conjunt més ampli. En el cas de la UF 5, la in-
humació correspon a un individu adult de sexe indeterminat. Aquesr
procedeix del mateix enrorn que l'anterior unitat funerària. Si bé es

trobava situat a I'exterior del mausoleu en qüestió, estava integrar
dins I'entorn més immediat de la consrrucció, entre la llinda d'aquesr
i I'entrada al seu recinte perimetral. La tomba presentava 

"i*ouar "I'interior de la fossa però també un dipòsit exterior que consistia en
els elemenrs metàl'lics d'una caixa de fusta que al seu rorn esrorjava
dos vasos de vidre forma Isings 62. Sora la coberta de tegulae a doble
vessant que cobria la inhumació es localitzaren una gerra de ceràmica
comuna, una campaneta de bronze, i, alazona del pubis del difunt,
una moneda ibèrica amb la llegenda K¡s¡. Si s'observen amb deteni-
ment tots aquests exemplars es pot comprovâr com els orificis no es-

tan fets aI'atzar sinó que denoten cerra intencionalitat. Per exemple,
en el cas del dupondi de Neró (ñg.4,4), elforat es rroba col.locat a les

9 i respecta el cap de l'emperador i la llegenda que el circumda [Nrno
Cl]avo CecsÀn Avc G¡n [P M TR P rvrn PP]. En el cas d'un sesrerci
(frg. 4,6) del mateix grup, I'orifici, disposat a les I l, deixa en posició
correcta una figura femenina dempeus (una divinitar o unâ al.legoria)
mentre que afecra la llegenda i l'efígie. La moneda, doncs, exposava
la imatge de la divinirat femenina quan aquesra penjava del coll de
I'individu que la duia. Aquesr comporrament específic ens planteja un
seguit d'interroganrs: aquesres monedes perforades ja eren utilitzades
en vida? Existia una selecció de les monedes per morius o represen-
tacions? Alguns dels exemples exposars deixen entreveure una elecció
premeditada de les monedes tanr perforades com no. Aquest és el cas

de la moneda ibèrica de la seca de Kese que formava parr de I'aixovar
d'un sepulcre datat al segle II dC. Es rracta d'una moneda que en ple-

rìir segona centúria possiblement es trobava fora de circulació i que, si

cra corlservada pel difunt o la família, era per qüestions ideològiques,

scntimentals o supersticioses. En la resta de casos la intencionalitat de

la família o el difunt no és tan clara si bé en moltes de les monedes

cstudiades apareixen al revers divinitats femenines. Malauradament
no podem interpretar aquestes Êgures ja que ens manquen elements

cl'identificació. Potser aquesta Minerva armada (fr,g. 4,2) que sosté

amb força l'escut i la javelina va ser considerada com una icona pro-
tectora i apotropaica i per aquest motiu fou elegida com a ofrena al

difunt. Alguns estudis numismàtics assenyalen que dins contextos fu-

neraris freqüentment se seleccionaven monedes on apareixen divini-
rars com ara Salus, Felicitas, Aeternitas o Spes Perpetuø, que apareixen

sobretot en aquelles monedes emeses en honor als emperadors i a les

seves consorts divinitzades (Prna 1993, 347 -36 1 ). Sigui com sigui, és

evident que molts elements se'ns escapen i que és difícil establir quins

criteris podien regir la selecció de monetari reservat a les tombes.

És important destacar que en el registre arqueològic, les monedes

per als morts âpâreixen en diverses quantitats, qualitats i posicions.

Existeix una àmplia variabilitat en la localització de les monedes res-

pecte el cos: alcostat esquerre del cap (UF 2), aI'alçada dels genolls
(UF 3), damunt del pubis (UF 5) o sobre el pit (UF 11). Cal tenir en

compte les dinàmiques tafonòmiques postdeposicionals: el moviment
dels membres del cadàver durant la putrefacció, la Êltració i acumu-
lació d'aigües dins les fosses, poden desplaçar petits objectes com ara

les monedes. No obstant, i en base a les posicions documentades,

creiem que la posició originària de les monedes eren principalment
a les mans del difunt, dins la boca o penjades al coll. Aquest últim
seria el cas de les monedes que apareixen perforades. Les pautes i la

variabilitat en l'ús funerari de les monedes contrasta amb el model

simplificador del costum del pagament de l'òbol, únic en tot el món
clàssic, amb el seu origen a la mitologia (essencialment â la grega)

heretat, alterat i continuat per Roma. Dins els contextos funeraris del

suburbium oriental, hem constatat com les monedes més freqüents

són aquelles de menys valor en bronze (asos, sestercis, dupondis) tot i
que hi ha un nombrós grup de monedes indeterminades que no han

pogut ser assignades â cap tipus (UF 1, 2,3,9,10, 12). Moltes tenen

les cares tan gastades que les llegendes i les efígies s'han esborrat total-
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menr. Tämbé s'ha fer palès que la moneda funerària no és parrim.rrr

1:-."0 sexe ni grup d'edat i que la seva presència/ absència ,ro f"1...,diferències socials ni econòmiques.
lexcurs,s cronològic esbossat pels 

'raterials 
numismàtics a rr.:,

tombes del suburbirm oriental s'esrén des d'època republica'a (el ¡rr i

mer testimoni monetal en ordre cronològic és una monecra de la st:,,,
ibèrica de Kese) fins a època antonina. Lhorirzó cronològic el delirt.,,
la moneda d'Antoní Pius i Marc Aureli (frg. 4,3). Er cas i. r" -on".r,,de Kese és excepcional ja que es rracra d'un fenomen de pervivènci:r
de.numerari ja fora de circulació. Altres evidències, .o- .l desga.sr
d'algunes monedes, fan pensar que es tracta de moned.es urilizacrcs,
que ha' passar de mà en mà, fins a ser dipositades a l'inrerior d'ur,r
tomba. EIs petits "tresorers" són excepcionals perquè marquen un ar.(
cronològic molt determinat. La uF 6 esrà composra majoiitàriamer.,r
per monedes datades_dins de la primera meitat del selle II dc r.ri que destaca un as de claudi amb una Minerva 

"l 
,""u ,.u.r, q,,,.

es desmarca cronològicament de la resta. El segon grup de ,no.,.å..
perforades que conformen la uF 7 han.r,","d"rr-d., .r-, .l segle I
dc' Tenim coneixença de la data de circulació d'aquestes monedc.s
però ignorem la data de Ia seva deposició. Són rotes monedes gasta_
des que només ens poden marcar in termintu pust quemp.l quã f" ol
seu ús funerari. A banda de les informacions .ro.,åtogiqì", qu. .,.,,
subministren, aquests tresorets ens permeten conèixer milror els ri-
tuals funeraris. creiem que s'han d'interpretar com l'empremta física
dels diversos gesros rituals que es desenvorupau.n d,'r"nt er funus o
després d'aq,est. Ambdós dipòsits funeraris no es relacior,.,, iir..r"-
ment amb cap de les tombes pròximes, per ranr, no podem establir
una connexió clara enrre aquesres ofrenes i I'individu al qual anaven
dirigides. Possiblemenr no es rracreva d'una ofrena a un individu en
concrer sinó a tots els difunts que havien passar a formar parr de la
comunirar dels Manes familiars.

Conclusions
Al món romà hi ha molts altres rituals reracionars amb les mo-

nedes ja que són considerades com un objecte amb poders ocults.
com a amuler, Ia moneda té principalment una virrut defensiva que
protegeix aquell qui la porta de les infuències pernicioses dels asåes
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i cte les persones. ,-";:;;.'"::"u'i*.,"" propietats talis-
rnàniques no només pel rnetall amb la qual està feta sinó tarnbé per la
scva capacitat de conduir i transme te el bonum olnen o bon auguri.
llona mostra d'això és el costum deles Kalendae ianuariae a les quals
fir referència Ovidi. El prirner dia cle I'any es regalaven monedes per
tal de materialitzar els desigs d'abundància i bona fortu¡ra (ov. Føst,

l. 220-226). Disposern també de tesrimonis materials d'aquest cos-
tum de regalar monedes en les anomenacles llànties de Cap d'Any. En
rquestes, apareix una Victòria amb una palma a la mà esquerra i un
cscut a la dreta. IJacompanya la inscripció e¡¡Nvl¿ NowM FAVsrvM

TTELICEM MIHI TIBI HIc i la represenració d'un as amb un Janus bifi'ont
i una altra moneda amb dues mans enrrellaçades. Tämbé s'emprava
['as en altres dues celebracions: en el ritual del matrimoni i durant la
celebració deles Compitalia.Un cop a casa del seu marit ipoc després

cl'haver traspassat la llinda de la porta, l'esposa oferia un as als Lares

cle la llar. Aquest gest es repetia durant Ies Compitalia. La moneda,
doncs, està revestida d'un significat màgic i de bon auguri; por ser

ofrenada als déus però també és objecte d'intercanvi enrre els homes.
No es tracta d'un objecte aliè al ritual quotidià i, per aquesr moriu,
no podem analizar la seva aparició dins de contexros funeraris com a
quelcom extraordinari i forçosament relacionar amb el mire del bar-
quer infernal. Recordem que per als romans els elements metàl.lics
tenien estranys poders: fent dringar objectes de bronze les bruixes po-
dien provocar eclipsis, el so produït pels sonalls o crepundia repel.lia
el mal ull... En els contextos funeraris, amb I'ofrena de la moneda al

mort s'establia un canal de relació, un últim vincle entre aquell que es

quedava i aquell que partia. Hem comprovat com en vida, la moneda
s'utilitzava en aquells moments de canvi que podien esrar marcats per
perills o amenaces: I'entrada de I'esposa novella a la casa del marit, el

canvi d'any... No és estrany doncs, que en el moment de canvi per
antonomàsia (el pas de la vida al de la no- vida) els vius oferissin una
moneda al mort, que havia perdut la seva individualitar i havia enrrar
a formar part del col.lectiu dels déus Mans. I aquest no és l'únic ri-
tual infernal on les monedes tenen protagonisme. Cal esmenta¡ per
exemple, la deposició de monedes dins el Lacus Curtizzs relatada per
Ovidi en compliment dels vots fets per particulars en pro de la salut
de l'emperador August (Ov. Fast. 6. 403-4). Diversos investigadors
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han identificat el La*ts curtius com un mundus que comlrnicaria el
món inferior amb el superior i per tant, les monedes serien regals per
a les divinitats infernals.

A la necròpolis oriental de Tàrraco hem docume'rar com'orra-
menrs diversos (monedes dins i fora de les tombes, monedes p.rfor"-
des, probable selecció de motius) enquaclrats dins u'a mateixa tradi-
ció. Les monedes acompanyen hornes, do'es i infants. Lofi.ena de la
moneda depèn d'acres d'elecció personal i roman lligada a compor-
tamenrs individuals. En conclusió, I'anàlisi de I'aparició monetària a
la necròpolis orienral de Tàrraco evidencia com la deposició de mo-
nedes no constitueix una norma fixa dins .l .ornpo.t"menr funerari.
No resulta una consrant ni a I'interior d'una mateixa àrea funerària ni
d'una mateixa classe social. Desplaçades del seu conrexr mitològic i
literari, les monedes trobades a les necròpolis ens parlen de la pràctica
ritual. Les evidències arqueològiques demosrr.n qu.l'òbol de caront
és només una de les moltes manifestacions d'un ús ritual mort més
ampli. Molts estudiosos han intentat reconciliar mitorogia i arqueo-
logia a través de la denominació "òbor de caronr". Aquåt" anàlisi és
simplisra ja que restringeix a una sola interpretació i a una sola visió
un fenomen que presenta nombrosíssimes formes. Caront, doncs, no
és el llaç d'unió de totes aquestes pràctiques relacionades amb la mort
sinó una de les manifestacions d'aquesìa rica tradició. ofrenar una
moneda a un morr podria ser un ritual de passarge, quelcom equi_
valent a rancar els ulls o la boca ar cadàver. Aq.rÃt o,r"- sembla
confirmat pel fer que la majoria de monedes q.,. h.- estudiat es
trobaven a l'ir¡terior de la fossa, .iuntamenr "-b l" inhumació o la
incineració corresponent, o sigui, varen ser dipositades just abans de
tancar la romba, amb tot el contingut simbòlic que això áomporta. La
moneda simbolitzaria la incapacitat de rornar..,r... i I'acompliment
de la separació entre els vius i els morts. A Les Metamorfosis d'Lpúeu,
Psique emprèn el viatge al regne de l'Hades amb dues monedes a la
boca com a noli pel barquer. Les dues monedes garanteixen que el
viatge sigui d'anada i tornada (Arul. Met.6. s-lq. El ritual de la
moneda expressaria la irrevocabilitat der fatum i la impossibilitat de
retrocedir d'aquest viatge sense destí definit.
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Âixovr/
Dipòsit funcrari

-r,.ç..t,.

Gi¿lll¡r rn nlini.rtur¡

trlìncc tlc n.rr'.rll¡

Illentcnts tfu cinturó

l)cna dc colhn'r

lìiqurrr¡ zoomorlì

l.lànti¡

õ,uprnnr,l. [,,onzc

2 lnrpollrs dc rirlrc

C,rps.r dc 1ìsn i nrtt;rll

Hcnrents dc cinmró

Ånlrler 1)llic

Gpu dc hrsr,r inrr'rall

Tipus

monetari

2 duponrlis,

I nroncdr dc

bronzc

(ind.)

(ptrfor,ulcs)

trfonrdr dc b¡onzr

(ind.)

\foncd¡ dc bronze

(ind.)

ìtlonctl¡ tlc bronzc
(ind.)

\foncd¡ dc bronzc

Ibi'ric¿ (sccr de

Knsf, ptrl:ond,r

Ssrerci d'Ådrià

Scstcrci d ,Änroni

tu dc Cl¿udi

[)upondí de Ncró

lifoncdr dc phu (ind.)

,{.s dc Clautli Sarcrci

(perf'oradrs)

t"*titr".iói_lNúm.

ntonedes

J

l

J

referència 
I

I

(l,rnrí tlc lrr

l'htjrr rlds Cossis

Dipòsir luncrrri

rrill¡t sensc tonrba

,r^soci¡da

l)upondi on ,rp.lrt'ii

I'rr¿ d)\ueust

þrincìprr dc'l'ibrri)

{\fcndrón 1998)

tmid,lilì*¡.d,ù
Cossis

(\fcnc]Iin 1998)

(ìrnrí dc h Plrrj.r dcls

(.osis

(\ícnchón 1998)

Gnridc h I'latj,r dch

Cosis
(\fcnchón 1998)

t.lriui,l,' l'r lltt¡i,1,'lt
(iossìs

(l\lcnchón 1998)

Rohrt d',{guiló,.18
(Årbclo¡ 1986)

Rohn d'Aguiló,38
(tubdoa 1986)

lìobert d)\guiló, 38

(Serrcs 1978, Àrbclor

ltti)

Crmídcls Cossis 9ll

{Sánch¿ 2002)

Ånroni Conrpan¡'i

temindez de Córdob¿, I I

(Crrch 2008)

l-lànri¡

-I I

4;ir¡ d'os

l6 ungticnmris

Cotiul,t

Ågulla dc bronzc

Pinta

ìt fi r¿ll

Crpsr dc lìrsra i mcnll

Inhunnció d'rduh
(donil

Inhuuació

d'inhnt

irt**i¿
d'infunt

ìvfoncdcs r{c

bronzc hsosi)
Ungiicnr.ui

3 ungiicnnris

Ungiicnriui

Àguìla de cosir

ûpsa rlc iusn i nrcrill

Pctit unglirntari

\hs rirri indctt'rnrinat

trloned¡ dt
bronæ (ind.)

l.linrir
J cleus dc fcrro

I2
'Ioral 

nronedcs

I;igrra 1:'làtlaanbrnitaxirlipòsiuftnerarisdclsuburbi orientaldeTànacoamb
presència dc none/es. Elabomció pròpia a partir ilìenòïies d'excauació i articles.

Robert d'Åguiló, 38

(5crrt¡ 1978)

Roben d'Åguiló, 38

(Scrrcs 1978)
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Figum 2: Siuøció ¿leb /iuersos elements d'aixouar a I'intcrior dc la nntba UI. I l:
la noncda, un dupondi dAdrià, ihaui¿ di¡tositat sobre el pit dc la diftnta. El¿bomció

pròpiø a partir deþtogafa procedcnt de /'¿l*iu Coot.x.

5 cnr

Figum 3: Dupondi de Tiberi procedent de la UF B, Lbto: Judit Ciutnna.
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Figuta 4: Monedes queþnnauen part del dipòsitfner¿ri exterior de ld UF 6 (l-3);

noncdes del dipòsir frnemri rte la UF (4-7). La numemció cltïesPon ¿

la descripciti que fgura n I'article. Foto: Judit Ciutana.
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