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Pel que fa al grup 3, inventariat només en una llista de materials, no té cap co-
herència de tresoret, malgrat que vagi aparèixer tot el conjunt dins d’un recipient. 
Es tracta d’una acumulació de peces feta al segle xViii, segurament amb les troba-
lles atzaroses de monedes prop de la mateixa església. Té l’interès de documen-
tar-nos l’abundància de la representació de la moneda municipal de Girona, un fet 
ja assenyalat en altres conjunts.  
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TROBALLA DE L’ÀREA DE LLEIDA

M.CRUSAFONT

Núm.: AN-80
Lloc: Àrea de Lleida
Composició: Diner de Tolosa de Ramon VII (1222-1249)
Dates límit: segles xii-xiii
Data més probable de la pèrdua: segle xiii
Localització: Desconeguda
Data de la troballa: Desconeguda
Circumstàncies de la troballa: Per atzar en un camp de conreu

Descripció:

Diner de billó de Tolosa de Llenguadoc, de Ramon VII (1222-1249). Làmina, 3.
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a/ +TOLOSA CIVI creueta sobre N i bàcul 
r/ RAMVN COMES (M i E annexades)  creu interior amb una S al primer espai
Pes: – g ∅ = – mm Poey d’Avant-3702 

Comentaris:

La cronologia d’aquesta peça ha estat discutida i Georges Depeyrot l’atribueix 
a Ramon V (1148-1194). No són freqüents, d’altra banda, les troballes de mone-
des tolosanes a Catalunya, en contrast amb l’abundància dels diners melgoresos 
de Montpeller o dels morlans del Biarn. Certament que Tolosa va ésser gairebé 
sempre fora de l’òrbita catalana i com a cap d’un grup occità, que tampoc arribà a 
quallar. Aquesta diferència en la situació política pot ésser una part, almenys, de 
l’explicació de les poques peces que ens han arribat per la via de les troballes a 
Catalunya.
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