
As inèdit de Vespasià de la seca de Tàrraco
jAUME BENAGES

Sempre és gratificant la descoberta d’una nova moneda i de fer-ne la correspo-
nent aportació, però en aquesta ocasió te una altra vessant, es tracta de la primera 
«troballa» que amplia el llibre de Les monedes de Vespasià de la Provincia Tarra-
conensis. 

Descripció:

 As de la seca de Tàrraco, que es pot incloure en el grup 2: tipus propis (69-70 dC).

Al mateix temps dintre del grup d’asos amb llegenda:  
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG PM TR P

As
RIC II.1 (2)  (2007) no

a/ IMP·CAESAR·VESPASIANVS·AVG·PM·TR·P
 Cap llorejat a la dreta.
r/ COS ITER – TR·POT
  La Pau asseguda en un tron amb respatller alt; amb la mà dreta estesa aguan-

ta dues espigues i amb la mà esquerra un caduceu; als costats S – C

Pes: 10,98 g ∅: 29 mm Posició d’encunys 6.

Referències: Inèdita



38 jAUME BENAGES

Exemplars observats: 1
Encunys d’anvers:      1 (A16)
Encunys de revers:     1 (RCOPA2)
Encunys compartits:   RCOPA2 amb As-8 (COS ITER TR·POT, Pau)
                                    A16 amb As-16 (IMP V PP COS II ....., Equitat)
                                    A16 amb As-17 (IMP V PP COS II ....., Mart)
                                    A16 amb As-18 (IMP V PP COS II ....., Fortuna

Classificació dintre de la publicació:1 As – 15 bis.

Observació: Com ja vàrem comentar, la Pau es presenta asseguda en un tron 
amb respatller, moble rarament utilitzat en la numismàtica romana. La gran quali-
tat de la peça ens permet gaudir encara més d’aquest complement. També dèiem 
en aquell moment que el caduceu era poc visible en els exemplars que reproduí-
em, i que es tractava  d’un caduceu llarg tota vegada que donava aquesta impres-
sió. Observant amb deteniment aquesta circumstància, es pot veure que és un ca-
duceu curt i que el que semblava prolongar-lo és un plec de la roba del vestit.
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