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Resum

L'any 1995  apareixia,  en  el  carrer  de  la  Llibertat  de  la  ciutat  de  València,  durant  una
excavació  arqueològica  d'urgència,  un  tresor  format  per  2.483  monedes  grosses  d'argent,
encunyades en la seca de Barcelona. A partir d'aquesta troballa, s'ha plantejat un treball de recerca al
voltant de la fabricació i circulació del croat barcelonés: prenent com a punt de partida l'estudi de
les monedes del tresor, s'ha tractat de demostrar la invariabilitat de la talla 72/M al llarg de tota la
primera etapa  del  gros  de Barcelona (Pere  II  –  Pere III),  així  com la  utilització  d'aquest  tipus
monetari  en  el  regne  de  València  en  paritat  amb  la  moneda  valenciana,  junt  amb  els  menuts
barcelonesos.  Al  mateix  temps,  s'han  analitzat  aspectes  del  tresor  com  la  seua  composició
metal·logràfica, la seua distribució tipològica i estadística o el seu procés de fabricació i encunyació
que, tots plegats, ajuden a entendre el funcionament d'aquestes monedes i la formació d'un tresor,
ara per ara, amb característiques úniques.

Resumen

En el año 1995 aparecía, en la calle de la Llibertat de la ciudad de Valencia, durante una
excavación  arqueológica  de  urgencia,  un  tesoro  formado  por  2.483 monedas  gruesas  de  plata,
acuñadas  en  la  ceca  de  Barcelona.  A partir  de  este  hallazgo,  se  ha  planteado  un  trabajo  de
investigación alrededor de la fabricación y circulación del croat barcelonés: tomando como punto
de partida el estudio de las monedas del tesoro, se ha tratado de demostrar la invariabilidad de la
talla 72/M a lo largo de toda la primera etapa del grueso de Barcelona (Pere II – Pere III), así como
la utilización de este tipo monetario en el reino de Valencia, junto con los menuts barceloneses. Al
mismo  tiempo,  se  han  analizado  aspectos  del  tesoro  como  su  composición  metalográfica,  su
distribución tipológica y estadística o su proceso de fabricación y acuñación que, con todo, ayudan
a entender el funcionamiento de estas monedas y la formación de un tesoro, por el momento, con
unas características únicas.

Abstract

In  1995,  a  hoard  consisting  of  2483  silver  coins  minted  in  Barcelona  appeared  in  the
Llibertat street, in the city of Valencia, during an emergency archaeological excavation. From this
finding, a research work has been proposed around the coinmaking and currency of the barcelonese
croat:  taking as  starting point  the study of  the treasure coins,  we have attempted to  prove the
invariability of the 72/M pattern throughout the first period of the Barcelona silver groat (Pere II –
Pere III), as well as the use of these coins in the Kingdom of Valencia along the barcelonese menuts.
At the same time, aspects of the treasury have been analized such as its metalographic composition,
its  typological  and  statistical  distribution  or  its  coining  process  that,  all  together,  helps  us  to
understand the currency of these coins and the formation of a treasure with unique characteristics at
the moment.
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La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

1. ASPECTES INTRODUCTORIS.

1.1. PLANTEJAMENT DEL TREBALL.

El principal objectiu d'aquest treball de recerca per a optar al grau de Doctor va ser, des d'un

primer moment, l'estudi d'un atresorament de moneda grossa catalana aparegut, l'any 1994, en la

ciutat de València, durant el transcurs de l'excavació arqueològica del solar on anava a ampliar-se la

seu de les Corts Valencianes. Aquesta acumulació de moneda és coneguda com tresor del carrer de

la Llibertat. El plantejament anava a trobar-se centrat en l'àmbit de la Numismàtica més pura, entesa

com a classificació i estudi de les monedes com a objectes, però aviat vam adonar-nos que el tresor

permetia un ventall major de possibilitats d'investigació.

Així,  el  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat  va convertir-se  en el  fil  conductor  per  a  poder

endinsar-nos en tres aspectes que hem considerat fonamentals, i sobre els quals hem bastit el present

treball de recerca: 1) la fabricació i composició de la moneda grossa d'argent de Barcelona; 2) la

circulació de la moneda barcelonesa fora de l'àmbit del comtat de Barcelona, en concret cap al

regne de València; 3) la relació entre la moneda valenciana i la barcelonesa en els segles XIII i XIV.

Tots tres han estat tractats ja per anteriors treballs, però consideràrem que algunes incògnites encara

sense resoldre, algunes vies en desenvolupament i alguns possibles errors que s'arrosseguen des de

fa  temps  feien  que  pagara  la  pena  realitzar  una  aproximació  monogràfica  al  voltant  del  croat

barcelonés entre els regnats de Pere II i Pere III1.

Pel que fa al primer aspecte que hem exposat, la fabricació i la composició de la moneda

grossa de Barcelona, calia replantejar la visió vigent fins aquests moments, marcada pels treballs de

Miquel Crusafont, centrats en l'estudi de la moneda catalana. El fet d'haver-nos ocupat de manera

exclussiva de la moneda grossa d'argent, ha permés revisar algunes afirmacions que, almenys des de

la dècada de 1980, es troben presents en tots els estudis que prenen com a base els treballs de

Crusafont: són, sobretot, aquelles que es refereixen a la constant modificació de la talla dels croats

entre els regnats de Pere el Gran i Pere el Cerimoniós. La comparació amb els resultats obtinguts a

partir de l'anàlisi del tresor del carrer de la Llibertat, i la confrontació amb la documentació a la qual

1 Quant a la numeració dels monarques, per a la qual s'ha escollit el sistema d'ordinals emprat de manera tradicional en
la bibliografia catalana, remetem al darrer epígraf d'aquest mateix capítol (pàgines 25-27).
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hem  tingut  accés,  resultaven  aspectes  massa  interessants  com  per  a  no  contemplar  aquesta

possibilitat d'estudi.

La segona qüestió, la circulació de la moneda de Barcelona fora del comtat barcelonés cap a

les  terres  del  sud,  ja  havia  estat  tractada,  però  de  manera  integrada  en  investigacions  sobre

circulació més àmplies, o en treballs centrats en l'estudi d'atresoraments apareguts en el territori

valencià. Hem volgut dedicar un espai a reflexionar sobre la circulació de diners ternals i grossos

d'argent cap a l'àrea meridional del seu àmbit legal, amb l'objectiu de poder explicar les raons per

les quals es va poder trobar en terres valencianes un tresor de moneda solament barcelonesa,  i

grossa.

Per últim, com a complement del segon problema, no podiem deixar d'analitzar la relació

existent entre la moneda del regne de València i la barcelonesa, pel fet que, des de la dècada de

1260/1270 (segurament, més cap a la de 1270), es va teixir una àrea monetària comuna en la qual

circulaven en paritat els diners i grossos de Barcelona, d'una banda, i els reials valencians d'una

altra. Aquest darrer aspecte, pensem, ens ajuda a tancar l'explicació sobre la presència del tresor del

carrer de la Llibertat en la ciutat de València.

A més a més, se'ns va presentar la possibilitat d'accedir a una sèrie d'analítiques realitzades,

en l'any 2011, sobre una dotzena de peces del tresor, les quals oferien uns resultats que van poder

ser completats amb un nou conjunt d'anàlisis, portat a terme en l'any 2013. Amb els resultats i la

documentació  de  la  qual  hem pogut  disposar,  s'han  obtès  les  conclusions  que  presentem en el

capítol IX del present treball. Aquestes anàlisis, sobretot, ens dónen l'oportunitat de completar el

panorama dels  encara  escasos  estudis  metal·logràfics  realitzats,  en  el  territori  peninsular,  sobre

moneda medieval.

L'àmbit cronològic es troba marcat per l'apertura i el tancament del tresor del carrer de la

Llibertat. Hem pogut comptar amb l'avantatge que aquest marc cronològic coincideix, d'una banda,

amb unes dues dècades de diferència, amb l'inici de l'àrea monetària compartida entre el comtat de

Barcelona i el regne de València (cap a 1260/1270, recordem), i per un altre costat amb el que hem

considerat el final de la primera etapa del croat barcelonés, al voltant de la década de 1360, durant

el regnat de Pere el Cerimoniós.

2



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

1.1.1. Hipòtesi de partida.

Aquest treball parteix d'una base numismàtica per a endinsar-se en la història monetària.

L'objectiu que va sorgir des del primer moment plantejava si el tresor del carrer de la Llibertat

podria resultar suficientment representatiu com per a comprovar certs aspectes de la fabricació,

volum de producció,  quantitat  d'encunys i  circulació del  croat  de Barcelona,  sobretot  dins dels

límits del regne de València, en els segles XIII i XIV. Aquest objectiu, amb la primera aproximació

al tresor, desenvolupada durant la nostra beca d'investigació en el Servei d'Investigació Prehistòrica

del  Museu de Prehistòria  de València  – Diputació de València,  entre  els  anys  2010 i  2011,  va

concretar-se en una hipòtesi  de partida,  al  voltant de la qual bastir  el  discurs del nostre treball

d'investigació: les monedes del tresor permeten afirmar que la talla del gros d'argent de Barcelona

es  va  mantenir  immutable  al  llarg  de  tota  la  seua  primera  etapa,  i  allò  que  havien  assenyalat

investigadors com Antoni Badia o Miquel Crusafont eren oscil·lacions de pes que, en aquell primer

moment, calia esbrinar per quines raons es produïen. Una segona hipòtesi venia a afegir-se a aquella

primera:  el  tresor  resultava  representatiu  d'un  fenòmen  d'unitat  circulatòria  entre  el  comtat  de

Barcelona i el regne de València, articulat des dels darrers anys del regnat de Jaume I. Només calia

saber com s'insertava el gros d'argent dins d'aquest panorama. A més a més, aquest tresor suposava

un cas  únic d'acumulació de moneda medieval  solament  grossa,  barcelonesa,  en  tot  el  territori

valencià.

Arran d'aquestes idees, es va realitzar una investigació destinada a obtenir la major quantitat

d'informació possible, tant a partir de les dades que oferia el propi tresor, com de la bibliografia i de

la  documentació  a  la  qual  vam poder  accedir,  amb la  qual  comprovar  o  descartar  tots  aquells

aspectes que els treballs anteriors aplegaven al voltant del croat barcelonés. Així, les analítiques

metal·logràfiques ens van permetre comparar els resultats amb allò que la documentació indicava

per  a  la  fabricació  de  les  monedes  quant  a  llei  i  lliga  de  metalls,  i  confrontar  les  dades  amb

investigacions sobre moneda barcelonesa ja publicades; l'estudi d'encunys i l'estudi estadístic ens

aproparen als volums de producció, als mètodes i ritmes de treball en la seca i, sobretot, a la talla,

pes, oscil·lacions i pèrdues en les monedes, permetent-nos proposar l'idea que s'exposa al llarg de

tot el treball i es desenvolupa en les conclusions finals: que la talla de 72 peces per marc (des d'ara

72/M) de Barcelona va ser invariable fins el regnat de Pere III, pel que fa al període que ací s'ha

marcat.
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L'estudi  documental  i  bibliogràfic  fou  essencial  per  a  plantejar  un  trencament  en  la

fabricació  i  funcionament  del  croat  de  Barcelona a  partir  de la  dècada de 1360,  i  establir  una

seqüència en tres etapes, de les quals vam escollir centrar-nos en la primera d'elles, a causa de la

cronologia del tresor. D'una altra banda, la recopilació de dades sobre el batiment de la moneda

d'argent en la seca barcelonesa va permetre comparar els processos de fabricació, compartits per tot

l'àmbit  baixmedieval  europeu,  amb l'aspecte  de  les  peces  del  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat,

explicant algunes anomalies i defectes d'aquests croats. I, per últim, l'estudi del circulant barcelonés

i valencià en els segles XIII i XIV ens va deixar capficar-nos en la circulació del croat de Barcelona

en un context específic, explicant, a la fi, la raó per la qual va aparèixer un ocultament d'aquestes

característiques en el cor de la ciutat de València. 

1.1.2. Estructura del treball.

Aquest  treball  d'investigació  ha  estat  dividit  en  tres  parts  o  blocs.  El  primer  d'ells  està

dedicat a les qüestions preliminars i a fer un repàs sobre l'estat en què es troba la investigació actual

al voltant de la moneda grossa barcelonesa, principalment. Les qüestions preliminars abracen, en la

seua primera meitat, tot allò relacionat amb la forma i contingut d'aquest treball de doctorat, mentre

que la segona meitat s'ha dedicat a realitzar una introducció sobre l'espai en què fou trobat el tresor,

explicant l'evolució urbana de l'indret, el recipient on es trobaven dipositades les monedes i les

primeres aproximacions a la seua investigació, així com les vicissituds que ha patit l'atresorament

des de l'any 1994 fins l'actualitat; també s'hi inclou una breu explicació sobre els numerals dels reis

d'Aragó que emprem en les pàgines següents. El capítol centrat en l'estat de la qüestió pretén fer un

repàs als treballs de recerca centrats en la moneda grossa de Barcelona, sense deixar de banda el

marc general de la moneda catalana en el qual s'inserta, i tractant sempre de no allunyar-nos del

punt en què es troba la investigació al  voltant del croat de Barcelona.  Tot seguit,  en el  mateix

capítol, s'ofereix també una visió general dels avanços sobre qüestions com els mètodes i tècniques

de  producció  monetària  baixmedieval,  aspecte  que  té  un  pes  important  en  el  present  treball,  i

l'anàlisi metal·logràfica de monedes medievals que, des de fa pocs anys, comença a comptar amb un

desenvolupament destacat en l'àmbit de l'estudi monetari.

La segona part se centra en l'estudi del gros d'argent de Barcelona i el seu context. Consta de

tres capítols, en el primer dels quals s'ha realitzat un buidatge sistemàtic de totes les dades que hem

pogut aplegar sobre la creació i evolució del croat barcelonés. S'ha dividit  en dues parts: en la
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primera,  i  més  extensa,  es  presenta  la  informació  relacionada de  manera  directa  amb l'objecte

principal d'aquest treball, el tresor del carrer de la Llibertat, la qual cosa val a dir la primera etapa

del gros d'argent de Barcelona, compresa entre els regnats de Pere el Gran i Pere el Cerimoniós. En

la segona part s'exposa, amb brevetat, l'evolució del croat barcelonés en les seues altres dues etapes,

fins arribar a la desaparició del tipus monetari a començaments del segle XVIII. 

El segon capítol d'aquest bloc tracta el context en què naix i es mou la moneda barcelonesa

grossa. La primera part del capítol està orientada al comtat de Barcelona, i en ella s'hi parla de la

moneda doblenca com a precedent directe del circulant ternal, a partir de l'any 1256, i del diner de

tern, base del croat. La segona part se centra en el context valencià, dividint-lo entre aquell existent

abans de l'any 1247, quan es crea el reial de València, i el posterior a la data indicada. Totes dues

parts del capítol tendeixen a l'explicació de l'aparició del sistema ternal en els territoris de València i

Barcelona. En la tercera part es realitza un llistat dels tresors apareguts en el territori valencià que

contenen moneda catalana, a més de dos apareguts en terres del comtat de Barcelona i diversos al

sud  de  França:  l'objectiu  d'aquest  epígraf  és  mostrar  l'evolució  de  la  composició  en  moneda

barcelonesa en els conjunts monetaris valencians, per a poder estudiar el grau de penetració del

circulant de Barcelona en el regne de València al llarg dels segles XIII i XIV, així com apuntar el

moviment de moneda valenciana cap al nord, i la barreja monetària, com a base de noves línies de

recerca. La quarta i darrera part aplega les dades presentades en les dues anteriors, per a bastir una

exposició al voltant de la creació i funcionament d'una àrea monetària compartida entre el regne

valencià i el comtat barcelonés, a partir de la dècada de 1260/1270, de la qual es veu exclosa la

moneda jaquesa, malgrat ser també ternal.

Per últim, el tercer capítol s'ha dedicat als aspectes de la fabricació de la moneda grossa en

la seca de Barcelona. Hem decidit centrar-nos solament en la producció de moneda d'argent, encara

que som conscients que molts dels estadis de la fabricació exposats són compartits amb el procés de

batiment de la moneda de billó i també amb la d'or, posteriorment. Aquest capítol s'ha inclòs pel fet

que permet construir una explicació contextualitzada, d'una banda,  dels pesos que presenten els

croats  en  general,  i  les  monedes  del  carrer  de la  Llibertat  en particular  i,  d'una  altra,  d'alguns

resultats de les analítiques que es presenten més endavant.

El tercer bloc es troba dedicat en exclussiva a l'estudi del tresor del carrer de la Llibertat. En

el primer dels capítols que el composen, s'exposa la classificació tipològica de l'atresorament, i se'n

realitza l'estudi estadístic, dividit en un apartat d'anàlisi estadística general, i en un d'anàlisi per

grups: sis agrupacions, de les quals s'han estudiat les primeres cinc, corresponents als regnats de
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Pere II, Alfons II, Jaume II, Alfons III i Pere III; la darrera agrupació s'ha omés pel fet que aplega

les monedes indeterminades, i ja ha estat tractada de manera general en l'estudi de conjunt.

En el segon capítol del tercer bloc s'exposa l'estudi dels encunys dels croats del tresor. A

causa de l'elevada quantitat d'encunys enregistrada, hem hagut de reduïr l'anàlisi als regnats de Pere

II, Alfons II i Jaume II, deixant per a futures investigacions les agrupacions d'Alfons III i Pere III.

De  qualsevol  manera,  els  resultats  són  força  interessants,  pel  fet  de  representar  una  mostra

significativa de les encunyacions barceloneses de grossos d'argent dels segles XIII i XIV. Es realitza

una classificació dels grups d'encunys i un càlcul de volum aproximatiu, eines encara poc aplicades

a  la  investigació  en  moneda  medieval,  però  que  en  canvi  sí  resulten  habituals  en  estudis  de

numismàtica antiga.

El  tercer  dels  capítols  s'ha  centrat  en  l'estudi  de  l'evolució  tipològica  de  la  tipografia

emprada per a l'apertura dels encunys, i en la classificació dels punxons amb els quals es gravaren

lletres i elements de la representació reial. Es presenten els distints tipus de lletres de les llegendes

d'anvers i revers, amb les seues principals variants i els errors més comuns, posant especial atenció

en els canvis que es produeixen entre els tipus arcaics, els de tradició romànica i els gòtics, aquests

últims dividits entre primerencs i evolucionats. També s'aprofita aquest capítol per a realitzar un

repàs a l'evolució de la representació del monarca entre els regnats de Pere II i Pere III.

En el darrer capítol s'hi parla dels resultats de les anàlisis metal·logràfiques realitzades sobre

les monedes del tresor, primer per part del departament de Química Analítica de la Universitat de

València i l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, i després

per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració. S'ofereix a continuació la interpretació de les

analítiques.

Les últimes parts d'aquest treball d'investigació es troben ocupades per l'exposició de les

conclusions finals, el catàleg de peces i els annexes, que inclouen el quadre de distribució general

del tresor, el repertori documental i els paràmetres estadístics.

1.1.3. Límits de la investigació.

Com  s'ha  assenyalat  abans,  els  límits  de  la  nostra  investigació  es  troben  marcats  per

l'apertura  i  el  tancament  del  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat.  De manera  estricta,  aquest  marc

cronològic correspon a l'any 1285 fins la dècada de 1350/1360. No obstant, s'ha decidit sintetitzar

alguns aspectes anteriors en el temps a aquest període assenyalat, amb l'objectiu de poder explicar
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el procés de formació de l'àrea monetària que compartirien el regne de València i el  comtat de

Barcelona a partir dels anys 1260/1270; així, hem decidit incloure alguns apunts sobre la creació de

la moneda valenciana, el reial de València, en 1247, i el seu context monetari abans de la Taula de

Canvi (la qual, durant quaranta dies, obligà a canviar pel nou reial tota la moneda que corria en el

regne). De la mateixa manera, fem una ullada a la moneda doblenca i ternal de Barcelona, com a

precedents directes del gros barcelonés, ajudant a explicar perquè serà a partir de la implantació del

diner de tern,  i  no abans, quan la circulació de reials  i menuts de Barcelona es convertisca en

paritària.

Més enllà de la dècada de 1360, només s'hi realitza un ràpid repàs a l'esdevenir del croat fins

la  seua desaparició,  a  començaments  del  segle  XVIII.  No obstant,  la  nostra  recerca monetària,

bibliogràfica i documental acaba en la dècada de 1350/1360, pel fet que considerem que és en

aquest moment quan el gros d'argent es troba esgotat, i és substituït per una nova moneda, batuda en

or, anomenada florí d'Aragó. De fet, des de la dècada de 1360, Pere el Cerimoniós abandona la

fabricació de croats barcelonesos, i no serà fins el regnat de Martí l'Humà quan es visca un intent

per revifar aquest tipus monetari; les condicions de la moneda, però, seràn distintes a les d'abans, i

el gros d'argent entrarà en una segona etapa.

1.1.4. Metodologia emprada.

El primer pas d'aquesta investigació de doctorat se centrà en la documentació del tresor del

carrer de la Llibertat. Entre els anys 2010 i 2011, en el marc de la nostra beca d'investigació en el

Servei d'Investigació Prehistòrica del Museu de Prehistòria de València – Diputació de València,

procedírem a fotografiar totes les monedes de l'atresorament, amb l'objectiu de crear un conjunt de

documentació gràfica digital i un catàleg; les fotografies van renombrar-se i dividir-se en carpetes,

per regnats, perquè resultara més senzilla la seua consulta. Es pesaren tots els grossos i es calculà

l'orientació dels seus eixos, i tot seguit es va afinar la classificació tipològica realitzada per Carmen

Bouzas  en  l'any  2010,  durant  la  preparació  del  seu  treball  final  de  màster  en Conservació  i

Restauració de Béns Culturals 2010-2011 (Universitat Politècnica de València). Tot aquest volum

d'informació serví per a realitzar una base de dades, amb el programa informàtic FileMaker, dins del

catàleg general del Museu de Prehistòria de València, en el qual a cada peça li va correspondre una

fitxa de catalogació; a partir d'aquesta base de dades, es va bastir una taula d'Excel, en la qual se

simplificava la informació recollida, per a facilitar el seu maneig.
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Al mateix temps, es va documentar el  recipient de la troballa,  aprofitant que es trobava

dipositat de manera temporal en el Museu de Prehistòria de València. Es fotografià el conjunt, i es

va dibuixar tant el plat com el foguer ceràmic. Es van prendre totes les mesures necessàries per a la

classificació de les dues peces i la troballa de paral·lels, abans de retornar-les a la seu de les Corts

Valencianes, on s'hi troben actualment.

El segon pas consistí en un buidatge sistemàtic de la bibliografia centrada, primer, en la

moneda catalana dels segles XIII i XIV, i després, de manera més concreta, en els treballs al voltant

de la moneda grossa d'argent de Barcelona. Al mateix temps, es va procedir a crear un corpus de

documents històrics editats per investigadors anteriors, al qual es van afegir alguns altres, inèdits,

extrets de l'Arxiu de la Corona d'Aragó gràcies a la seua digitalització en el portal PARES; per a tots

ells, es va obrir una base de dades específica que facilitara la seua classificació, així com la seua

posterior cerca i utilització durant la redacció del treball. 

A més a més,  a tot  aquest material  s'afegirien,  tot  seguit,  els resultats  de les analítiques

metal·logràfiques realitzades pel departament de Química Analítica de la Universitat de València i

l'Institut  de  Restauració  del  Patrimoni  de  la  Universitat  Politècnica  de  València  i  per  l'Institut

Valencià de Conservació i Restauració de la Diputació de Castelló.

Després, es va procedir a analitzar els grups d'encunys. Per a aquesta tasca, es va adaptar el

mètode de treball emprat en numismàtica antiga, en què les imatges de les monedes es classifiquen

en  fitxes  de  paper  i  es  procedeix  a  la  seua  comparació  visual;  actualment,  el  canvi  a  mitjans

informàtics ha facilitat molt la tasca, eliminant pràcticament per complet l'ús de fitxes de paper i

cartró, així que la comparació es feu només amb suport informàtic, realitzant-la mitjançant el visor

d'imatges de Windows SO, partint la pantalla de l'ordinador en dues meitats, en cadascuna de les

quals  es  va  obrir  una  imatge:  a  l'esquerra,  la  fotografia  de  referència,  i  a  la  dreta,  de  manera

successiva,  les  imatges  per  a  comparar.  Es  va  efectuar  un  primer  garbellat  de  les  fotografies,

seleccionant per grups aquelles amb trets comuns,  per a evitar la repetició sistemàtica de tot  el

volum de monedes cada vegada, aconseguint d'aquesta manera alleugerar el treball. Els resultats es

van classificar mitjançant quadres.

Per últim, al mateix temps que es bastia el catàleg, es va recollir en una taula de text les

anomalies que podia presentar cadascuna de les monedes, com retalls, llimadures, marques o errors;

les  anotacions  més  importants  es  van incorporar  al  catàleg definitiu  que es  presenta  en  aquest

treball. El darrer pas consistí en la redacció de la part teòrica i dels resultats que s'havien obtés amb
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anterioritat,  comparant  sempre  els  dos  blocs  perquè  no  resultaren  elements  aïllats,  sinó

complements explicatius l'un de l'altre. 

1.1.5. Agraïments.

No puc deixar de mostrar el  meu agraïment a totes aquelles persones sense les quals el

treball que ara presentem hauria estat del tot impossible. En primer lloc, no puc oblidar el paper

essencial que va jugar Manuel Gozalbes en la gestació d'aquesta tesi de doctorat, encoratjant-me a

estudiar  un conjunt  de monedes medievals del  qual  jo no en sabia gairebé res,  i  ajudant-me a

avançar en el camp de la numismàtica i a publicar els primers resultats. A Helena Bonet, com a

directora del Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, li dec el seu permís i el

seu recolzament des del moment inicial per a poder accedir al tresor. A Trinidad Pasies no només li

dec la seua paciència durant la meua beca al SIP, sinó també el seu vist-i-plau per a utilitzar les

dades  de  les  primeres  analítiques  amb les  quals  col·laborà,  així  com valuoses  observacions  al

voltant de la neteja i conservació de les monedes. De la mateixa manera, aquest treball no hauria

estat possible sense el permís de Carmen Bouzas per a continuar la tasca de classificació del tresor

on ella la deixà, una vegada finalitzat el seu Treball Final de Màster.

A l'IVACR, per les analítiques del conjunt de croats, i la cessió de l'informe i les dades de

l'anàlisi. En especial, a Livio Ferrazza per la seua paciència, explicant-me alguns dels resultats per

telèfon cada vegada que ho vaig necessitar.

A Pere Pau Ripollès, no només per cedir-me un tresor al qual s'havien aproximat per primera

vegada ell i Mª del Mar Llorens. De la mateixa manera, un especial agraïment li dec a Consuelo

Matamoros, descobridora del tresor, pel seu permís desinteressat perquè iniciara la meua recerca.

A Fèlix Retamero, Josep Pellicer i tots els membres de l'ANE he d'agraïr-los la seua calorosa

acollida en Barcelona i alguns dels més valuosos consells que he rebut en aquest camí. En aquells

moments, el tresor encara no s'havia convertit en l'idea d'una tesi, però sense dubte, la conversa amb

Josep Pellicer va ajudar a encaminar-me cap a allò que en aquestes pàgines es presenta. 

A Antoni Sendra, pels seus consells, el seu recolzament cada vegada que coincidim, el seu

interés i  la informació que m'ha pogut proposar  al  llarg d'aquests  anys  d'investigació.  A David

Quixal, col·lega en la beca d'investigació del SIP, per les hores que passarem introduïnt pesos i

orientacions en la base de dades del museu. A Marta Melis, companya també de beca i de beques, i

a les xiques de la biblioteca del SIP, per atendre sempre amb paciència totes les meues contínues
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peticions de llibres i articles. Als meus companys i amics, arqueòlegs i no arqueòlegs (citar-los a

tots suposaria un llarg llistat), per les llargues estones escoltant-me parlar de monedes catalanes i

valencianes:  tots  ells  ténen  un  especial  reconeixement,  per  la  seua  paciència.  Als  col·legues

numismàtics, perquè qualsevol de les seues paraules resulta sempre enriquidora.  Als meus avis,

perquè sense ells no seria qui sóc, i a la meua família, perquè gairebé sempre m'ha recolzat en les

meues decissions, malgrat que no totes foren encertades. I, com no, a la meua pacient parella.

Per últim, compta amb el lloc més destacat el meu director de tesi, Josep Torró. Al llarg

d'aquests  anys,  ha  sabut  guiar-me  amb  paciència,  primer  pel  meu  aprenentatge  sobre  moneda

catalana i  valenciana i,  després,  pel  no sempre  senzill  camí  de la  redacció i  revisió d'aquestes

pàgines. Per a ell ha d'anar el meu major agraïment, per tot.

1.2. ALGUNS ASPECTES AL VOLTANT DEL TRESOR.

Aquest epígraf reuneix tota aquella informació relacionada de manera directa amb la troballa

del tresor del carrer de la Llibertat, l'any 1994. Es troba dividit en tres apartats principals, en el

primer dels quals s'exposen, de manera sintètica, les dades de l'excavació arqueològica realitzada

per l'arqueòloga Consuelo Matamoros de Villa, en la qual aparegué l'ocultament que ens ocupa. El

segon apartat recull l'estudi del recipient de la troballa, dins del qual es descobríren les monedes del

tresor. En el darrer apartat s'han recollit totes les notícies a les quals hem pogut tindre accés, que

ajuden a construir el relat del que va ocórrer en els dies, mesos i anys posteriors a la troba, fins

l'actualitat. Per últim, s'afegeix un epígraf on s'expliquen les raons que ens han portat a escollir la

numeració dels reis d'Aragó que utilitzem al llarg de tot aquest treball.

1.2.1. L'excavació arqueològica.

En les  primeries  del  mes  de  maig  de  l'any 1994,  apareixia  un  tresor  de  croats  en  una

excavació d'urgència que estava ja finalitzant en el centre històric de la ciutat de València. Aquesta

intervenció s'estava portant a terme en els solars dels números 3 i 5 del carrer de la Llibertat, en el

districte de Ciutat Vella, entre la Seu i l'antic llit del riu Túria (figura 1). En aquestes dues parcel·les

es van enderrocar els habitatges existents, construits pels volts de la dècada de 1880, amb l'objectiu

de deixar lloc a l'ampliació de la seu de les Corts Valencianes, ubicada en el Palau de Benicarló

10



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

(també conegut com dels Borja). La necessitat de realitzar fonaments per a aixecar el nou edifici, va

motivar una intervenció arqueològica, com estava previst en la Llei 16/1985, de 25 de juny, de

Patrimoni Històric Espanyol; l'actuació va estar dirigida per l'arqueòloga Consuelo Matamoros de

Villa2.

Els fonaments dels edificis contemporanis havien afectat bastant les restes arqueològiques

d'època moderna i medieval, un fet que resulta habitual en les intervencions urbanes realitzades en

la ciutat de València. El paviment a partir del qual es començà a excavar es trobava situat a una cota

de 15,69 metres  s.n.m.,  arribant  la  intervenció a  baixar  1,60 metres,  cota  màxima a la  qual  es

paralitzà  pel  fet  que,  amb  aquesta  profunditat,  s'acomplien  les  necessitats  i  exigències  de

fonamentació  de  les  noves  construccions  (figura  3).  D'aquesta  manera,  a  14,09  metres  s.n.m.

apareixien els nivells arqueològics d'època islàmica, la cronologia dels quals semblava arribar fins

al segle X; restarien sense excavar els  estrats  romans,  que no havien de veure's afectats per la

construcció del nou edifici. La major part de les restes excavades es determinà que pertanyien a

l'època moderna3.

Figura 1. Situació geogràfica de la troballa del carrer de la Llibertat4.

2 Mª M.  Llorens,  C.  Matamoros,  P.  P.  Ripollès,  Hallazgo  numismático  en  la  calle  Libertad,  Seu  de  les  Corts
Valencianes, València: 1994, p.12.
3 P. P.  Ripollès,  Mª  M. Llorens,  C.  Matamoros,  "El  tesoro  de croats  de la  calle  Llibertat  (Valencia)",  en  Tesoros
monetarios de Valencia y su entorno, València: 2005, pp. 273-274.
4 Aquest mapa va ser originalment publicat en Sánchez, M., "La troballa monetària del carrer de la Llibertat (València):
un tresor de croats dels segles XIII i XIV", Archivo de Prehistoria Levantina, XXIX (2012), p. 310.

11



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

Les restes islàmiques s'assentaven sobre un paquet de terra negra amb presència de carbons

que, tant en aquesta intervenció com en altres realitzades en el centre de València, es va interpretar

com  un  estrat  d'anivellament  o  preparació  per  a  la  construcció  dels  habitatges  islàmics.  Van

localitzar-se  una  sèrie  de  sòcols  de  murs  en  un  estat  de  conservació  molt  variable,  els  quals

delimitaven  quatre  estances  i  un  pou circular.  En  els  dos  solars  intervinguts  també  van  poder

documentar-se les restes d'una gran riuada, enregistrada en altres intervencions arqueològiques en la

plaça Cisneros i en el Palau de les Corts, que afectà, sembla que de manera bastant important, a

aquesta banda de la ciutat. Al sud de l'àrea d'intervenció aparegué un paviment de calç pintat en

almagra, el qual recolzava sobre les restes d'un parament de tàpia5. 

Figura 2. Planimetria de l'excavació arqueològica on aparegué el tresor6.

D'època  baixmedieval,  les  restes  descobertes  resultaren  fragmentàries  i  complicades  de

relacionar entre elles a causa del seu estat de conservació; l'arqueòloga les considerà escases i poc

significatives,  de  manera  que  es  feia  difícil  conèixer  la  funció  dels  espais  que  van  haver  de

conformar. Entre aquelles més rellevants, s'assenyalava un espai delimitat per murs de maons amb

un paviment  segurament  de rajoletes,  sobre un preparat  de morter,  com resulta  habitual  en les

5 Mª M. Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès, Hallazgo numismático en la calle Libertad, pp. 12-13.
6 La  planimetria ha estat treta de Mª M. Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès,  Hallazgo numismático en la calle
Libertad, p. 9.
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construccions medievals. També es destacava l'aparició d'un pou circular, de parets de maó, per a

l'aigua potable. I, finalment, una petita basseta de decantació, realitzada mitjançant la reutilització

de murs d'època islàmica, aïllada, i sense connexió amb altres restes del mateix moment (figura 2).

Resultà cridanera la pràctica absència de ceràmiques de Paterna i Manises, fet que s'interpretà com

el resultat de la destrucció provocada pels fonaments de les estructures contemporànies sobre els

nivells arqueològics medievals cristians. Les restes excavades en les dues parcel·les van relacionar-

se amb part d'una zona de producció industrial o artesana, destinada a tasques de fosa de metall. Es

van poder localitzar dues estructures rectangulars, colmatades per carbons i escòria de ferro i plom,

i un espai rectangular addicional en què s'hi trobava la graella d'un forn amb l'arrancament de la

seua volta7.

Figura 3. Vista general de l'excavació arqueològica de l'any 19948.

També es va poder documentar, finalment, un mur de pedra sorrenca, gris d'Alcublas, de

grans dimensions, que no va poder ser excavat per trobar-se situat cap a l'interior del mur pantalla

del solar i sota la façana de l'edifici antic: malgrat que els habitatges van ser enderrocats, es va optar

per mantenir les façanes en peu, per a incorporar-les a la nova construcció que havia d'aixecar-se.

Aquest parament presentava una orientació diferent a la de la resta de murs del solar, la qual cosa,

7 P. P. Ripollès, Mª M. Llorens, C. Matamoros, "El tesoro de croats de la calle Llibertat", p. 274; en aquest capítol, els
autors repeteixen la informació publicada en Mª M. Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès, Hallazgo numismático en la
calle Libertad, p. 12-13.
8 Imatge treta de Mª M. Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès, Hallazgo numismático en la calle Libertad, p. 8.
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unida al fet que no va poder-se intervindre, va dificultar la seua adscripció i la relació amb la resta

d'estructures documentades. En un buit d'aquest darrer mur va aparèixer el tresor de croats objecte

del present estudi. Es trobava ocultat en l'interior d'un fogó de ceràmica comuna, acompanyat d'un

plat de ceràmica vidrada melada, molt fragmentat, típic del segle XIV. Les monedes es recuperaren

amb elevada concreció, i adherides entre elles9.

1.2.2. El recipient de la troballa.

Les monedes  del  tresor apareguéren juntes,  formant  un únic lot,  en l'interior  d'una peça

ceràmica que s'identificà com un fogó o foguer ceràmic10, anomenat també anafe. Té forma cònica,

15 cm d'alçada, i és més ample a la base (diàmetre, 22 cm) que a la boca (diàmetre, 14,1 cm);

presenta llavi  arrodonit,  vora sense marcar,  parets  rectes  una mica oblícues  convergents  i  base

completament plana, amb marques circulars de torn. La zona mitjana exterior de l'objecte presenta

una ranura molt marcada, seguida per un sortint, a manera de cordó, llis, que envolta tota la peça i

que,  visualment,  la  divideix  en  dos  cossos.  Està  feta  a  torn  ràpid.  L'interior  mostra  diverses

acanaladures i línies de torn,  principalment en la meitat  superior, mentre que l'exterior presenta

diverses estries, concentrades sobretot en la meitat inferior del recipient. Es tracta d'una peça d'obra

aspra, sense decoració, comuna i de cuina, de pasta taronja una mica apagada, desgreixant mineral

mitjà-gros de color blanc i amb nombrosos vàcuols. Les parets arriben a mesurar un gruix de 0,7

cm. Conserva diverses empremtes de foc, tant a l'interior com a l'exterior de la base, la qual cosa fa

pensar que l'objecte es trobava en ús en els moments previs a l'ocultació11. La seua cronologia és

baixmedieval cristiana, sense poder precissar un moment més concret.

Els fogons o anafes poden constar d'un o dos cossos amb perfil cilíndric o troncocònic, i

normalment, almenys en època islàmica, ténen orificis en la meitat inferior; la peça presenta poca

evolució formal al llarg del temps, però la seua varietat tipològica sembla ser enorme. L'entrebanc

és que, encara hui, hi ha poca bibliografia on poder cercar paral·lels, dificultat que s'uneix al fet que

apareixen poques peces d'aquest  tipus completes12.  En el  castell  de la Mola,  en Novelda,  s'han

identificat alguns fragments d'anafe que difereixen una mica respecte al del carrer de la Llibertat,

9 Mª M. Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès,  Hallazgo numismático en la calle Libertad, p. 13-14, i també en P. P.
Ripollès, Mª M. Llorens, C. Matamoros, "El tesoro de croats de la calle Llibertat", p. 274-275.
10 P. P. Ripollès, Mª M. Llorens, C. Matamoros, "El tesoro de croats de la calle Llibertat", p. 275.
11 M. Sánchez., "La troballa monetària del carrer de la Llibertat (València)", p. 310.
12 C. Navarro, Excavaciones arqueológicas en el castillo de La Mola (Novelda – Alicante), II. Las cerámicas comunes
(s. XIV – XV), Novelda: 1990, p. 188.
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sobretot  pel  fet  de  presentar  decoració.  No  obstant,  coincideixen  en  la  forma  de  parets

troncocòniques i pasta bescuit amb desgreixant mineral mitjà; el número de catàleg 321 (estrat IV)

presenta marques de foc tant en l'interior com en l'exterior. La base catalogada amb el número 1981

(estrat IX) és plana i les parets són rectilínies, amb acanaladures a l'interior (veure làmina CX de

l'obra)13.  Per  les  restes  trobades,  l'arqueòloga  Concepción  Navarro,  encarregada  dels  treballs

arqueològics en el castell de La Mola, interpreta que els fogons constarien de dos cossos, separats

per una graella14.

Junt al foguer, aparegué un plat vidrat en melat clar per la banda interna i cru en l'externa,

bastant pla, amb llavi motllurat. Presenta peu anellat, amb umb i botó central. La pasta és taronja,

molt depurada,  i el vidrat  és uniforme per tota la part interna.  Es tracta d'una peça comuna de

servici, típica de la vaixella d'ús quotidià del segle XIV, del tipus 1, família A1, definit per Josep

Vicent  Lerma15.  Mesura  un  diàmetre  màxim de  16,5  cm i  una  alçada  màxima de  3,9  cm.  En

aparèixer associat a l'anafe o braseret, es va interpretar com la seua tapadora per a protegir el tresor

en el moment de l'ocultació16; aquest tipus de plats tan plans podien servir també com a tapadores

per a les peces de servici i de cuina d'ús quotidià. 

El plat va aparèixer molt fragmentat, de manera que va ser ràpidament intervingut pel servici

de restauració del Museu de Prehistòria de València el mateix any 1994: es va procedir a unir els

fragments que es conservaven (base i peu, fragments informes de paret i alguns fragments de vora) i

a reintegrar les mancances, completant el perfil sencer de la peça. De la mateixa manera es va fer

amb el fogó, al qual va ser-li restituïda la vora, la qual s'havia perdut quasi per complet, i bona part

de la paret de la meitat superior. El responsable de la restauració fou el cap del servici de restauració

del Museu de Prehistòria de València d'aquells moments, Inocencio Sarrión.

13 C. Navarro, Excavaciones arqueológicas en el castillo de La Mola, pp. 35, 58, 69, 94, 140, 146, 148. 
14 C. Navarro, Excavaciones arqueológicas en el castillo de La Mola, p. 188.
15 J. V. Lerma et alii, La loza gótico-mudéjar en la ciudad de Valencia, Valencia: 1992, p. 23.
16 P. P.  Ripollès, Mª M. Llorens, C. Matamoros, "El tesoro de croats de la calle Llibertat", p. 275 i també en Mª M.
Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès, Hallazgo numismático en la calle Libertad, p. 19.
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Figura 4. Foguer ceràmic on s'hi trobaven amagades
les monedes, després de la seua restauració.

Forma: foguer, fogó, anafe tancat.
Funció: cuina.
Altura: 15,00 cm
Ø boca: 14,10 cm
Ø base: 22,00 cm
Elaboració: torn; obra aspra.
Pasta:  taronja,  poc  compacta,  amb  desgreixant
mineral gros, de color blanc.
Taller: indeterminat.
Cronologia: segle XIV.
Bibliografia: Llorens, Matamoros i Ripollès, 1994;
Sánchez, 2012.
Dipositari: seu de les Corts Valencianes.
Descripció:  forma  tancada,  de  perfil  troncocònic,
més ample a la base que a la boca. Forma circular,
dividida  en  dos  parts  per  un  cordó  seguit  d'una
ranura, que recorre tota la peça. Llavi arrodonit, base
plana.

Figura 5. Dibuix del recipient de la troballa.

Figura  6.  Plat  ceràmic  associat  a  la  troballa
monetària.

Forma: plat.
Funció: servei, presentació i consum. En la troballa,
funcionà com a tapadora.
Altura: 3,90 cm
Ø boca: 16,50 cm
Ø base: 6,40 cm
Elaboració:  torn;  coberta  melada  interna,  cru  a
l'exterior.
Pasta: taronja, compacta i depurada.
Taller: Paterna-Manises?
Cronologia: segle XIV.
Bibliografia: Llorens, Matamoros i Ripollès, 1994;
Sánchez, 2012.
Dipositari: seu de les Corts Valencianes.
Descripció:  forma  oberta,  amb  tendència  bastant
plana. Peu anellat, amb umb i botó central. El vidrat
cobreix tota la part  interna,  de manera uniforme,  i
envaïx part de la zona externa.
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1.2.3. El dipòsit del tresor i les primeres aproximacions a la seua investigació.

El dia 9 de maig de 1994, la directora de l'excavació, l'arqueòloga Consuelo Matamoros de

Villa,  dipositava  en  la  Conselleria  de  Cultura  de  la  Generalitat  Valenciana  un  tresor  monetari

recentment descobert. En aquell mateix moment es va procedir al primer recompte de les monedes,

que ascendia a 2484 peces17, efectuat de manera molt ràpida, gràcies sobretot a la facilitat amb què

podien separar-se les peces, malgrat trobar-se adherides entre elles a causa de les concrecions que

presentaven. No obstant, moltes no van poder ser separades de les piles que formaven sense haver

de  causar-les-li  malbé,  la  qual  cosa,  junt  a  la  quantitat  de  concrecions  i  clorurs,  impedí  la

classificació per regnats i tipus bibliogràfics18.

Només un dia després, el dia 10 de maig, el Director General de Patrimoni Artístic de la

Conselleria  de  Cultura  decidí  entregar  provisionalment  el  tresor  al  Museu  de  Prehistòria  de

València, dependent de la Diputació de València, perquè s'hi  procedira a realitzar les pertinents

tasques de neteja, inventari i classificació. L'11 de maig, el Museu de Prehistòria de València rebia

un lot de 200 monedes, així com el foguer de l'ocultació i el plat que aparegué al costat. Aquests

moviments, així com tot el procés de restauració, es troben documentats a l'arxiu del laboratori de

restauració  del  Museu  de  Prehistòria  de  València  –  Servei  d'Investigació  Prehistòrica  de  la

Diputació de València. En novembre de 1994, moment en què es publicava la petita monografia

Hallazgo numismático en la calle Libertad – Seu de les Corts Valencianes-, s'havien restaurat ja les

dues  peces  ceràmiques,  i  el  lot  de  200  monedes,  a  partir  de  les  quals  es  realitzà  la  primera

aproximació a la composició del tresor19.

No  obstant,  sembla  que  la  decissió  del  Director  General  de  Patrimoni  Artístic  de  la

Conselleria de Cultura no fou del gust dels diputats de les Corts Valencianes d'aquells moments. El

divendres 13 de maig de 1994, el periòdic valencià Levante publicava la notícia que el president de

les Corts, Antonio Garcia Miralles, exigia estudiar a quí pertanyia el tresor: demanava als serveis

jurídics de la cambra un informe per a poder determinar quina institució tenia les competències

sobre la troballa, la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura o l'Ajuntament de

València. Aquesta proposta estava motivada per la disputa que mantenien l'alcaldessa de València,

17 El recompte efectuat l'any 2011 per Mª Carmen Bouzas Bello dóna un total de 2492 monedes, la qual cosa resulta un
error evident, veure Bouzas, Mª C., El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, treball d'investigació del Màster
en Conservació i Restauració de Béns Culturals 2010-2011 (UPV), inèdit: 2011, p. 54. L'actual  i  definitiu còmput
ascendeix a 2483 monedes.
18 P. P. Ripollès, Mª M. Llorens, C. Matamoros, "El tesoro de croats de la calle Llibertat", p. 275 i en Mª M. Llorens, C.
Matamoros, P. P. Ripollès, Hallazgo numismático en la calle Libertad, p. 15.
19 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, p. 10.

17



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

Rita Barberà, i la consellera de Cultura, Pilar Pedraza, per la propietat de les monedes; a banda,

s'afegia que el solar on s'efectuà la troballa pertanyia a les Corts Valencianes, que l'havien comprat

per a efectuar l'ampliació de la seu i instal·lar-hi dependències administratives. Miralles demanava

aclarir el que la llei determinava; el marc legal en aquells moments el representava la Llei 16/1985,

de  25  de  juny,  del  Patrimoni  Històric  Espanyol,  i  la  Llei  de  Patrimoni  Cultural  Valencià  no

s'aprovaria fins l'any 1998.

Per una altra banda, la discussió se centrava també en el lloc on hauria de raure exposat el

tresor. El portaveu del grup Unió Valenciana – UV, Fernando Giner, declarava que el tresor hauria

d'exposar-se en el Palau de Benicarló, seu de les Corts Valencianes, pel fet que les Corts representen

a tots els valencians i seria al poble valencià a qui hauria de pertanyer la troballa, a banda que havia

estat  localitzada  en  un  solar  propietat  de  la  institució  parlamentària.  De la  mateixa  manera  es

manifestava Albert Taberner, portaveu d'Esquerra Unida, encara que matissava que la ubicació més

idònia per al tresor hauria de ser aquella on major quantitat de valencians puguéren admirar-lo20.

Gràcies a la importància del tresor, en novembre de l'any 1994 es decideix exposar-lo de

manera temporal en el  Palau de Benicarló,  durant la inauguració oficial  de la seu de les Corts

Valencianes,  per  a  la  qual  cosa  s'edità  la  petita  monografia  Hallazgo numismático  en  la  calle

Libertad – Seu de les Corts Valencianes-,  fruit del treball de P. P. Ripollès, Mª M. Llorens i C.

Matamoros. Així, van eixir del Museu de Prehistòria 400 monedes, 200 intervingudes i restaurades,

i altres 200 sense netejar, i les dues peces ceràmiques. Des d'aquell moment, aquest lot va restar

dipositat a les Corts, quedant les altres 2083 monedes en el Museu de Prehistòria de València, fins a

l'actualitat21. A partir d'aquell conjunt de monedes restaurades, es va poder procedir a una primera

classificació, però la investigació va quedar suspesa fins l'any 2010, quan l'estudiant del Màster en

Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València, Mª Carmen

Bouzas  Bello,  decidí  enfocar  el  seu  treball  final  de  màster  cap  a  la  restauració,  conservació  i

catalogació del tresor del carrer de la Llibertat. Aprofitant aquesta idea de treball, el gabinet de

restauració del Museu de Prehistòria de València, dirigit per Trinidad Pasíes Oviedo, amb el vist i

plau de la directora del Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Helena Bonet

Rosado,  de  la  qual  depèn,  va  reprendre  les  tasques  de  neteja  i  restauració  de  les  monedes  i

aconseguí  intervindre  la  totalitat  del  conjunt  monetari  (per  a  la  qual  cosa,  tornaren  de  manera

temporal les 400 peces que es trobaven en les Corts Valencianes al MPV), deixant només algunes

20 La notícia fou publicada en el periòdic Levante, El Mercantil Valenciano, el divendres 13 de maig de 1994, secció
"Comunidad Valenciana", pàg. 37.
21 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, p. 11-12.
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peces sense netejar com a testimoni.  A partir  d'aquesta restauració i  de la  primera classificació

realitzada per Carmen Bouzas, se'ns presentà l'oportunitat de desenvolupar una tesi de doctorat al

voltant del tresor, l'any 2012.

Malauradament, la tardança en completar la neteja i restauració de la totalitat tresor, així

com la del seu estudi, van motivar al llarg dels anys la reacció irada de diversos sectors implicats en

el Patrimoni valencià. L'any 2001, en el mes de maig, Josep Vicent Lerma publicava un article

d'opinió al periódic Levante-EMV, al voltant del tractament polític i propagandístic que es feia des

de les institucions de les diverses troballes monetàries efectuades a València, referint-se al tresor del

carrer de la Llibertat com el «sepultado atesoramiento de ‘croats’, mayoritariamente barceloneses,

de la calle de la Libertad encontrado en 1994, compuesto por 2484 piezas argénteas, de las que aún

hoy permanecen incomprensiblemente sin restaurar ni catalogar al menos unas dos mil»22. 

Encara  l'any  2012,  un  article  del  mateix  periòdic, Levante-EMV,  titolat  «Tesoros

secuestrados», denunciava que  «de los 10 tesoros recuperados en 20 años en Valencia al menos

cinco están guardados y sin exponer al público», denunciant, a més a més, que aquells exposats es

trobaven dividits  (i  s'hi  troben)  entre  diverses  institucions;  pel  que  es  refereix  al  nostre  tresor,

s'argumentava que «el tesoro de la calle Libertad, formado por 2.484 monedas medievales de plata

(croats) y hallado en 1994 en el solar donde se proyectó la ampliación de las Corts, es otro ejemplo

de tesoro secuestrado al público. Tras un tira y afloja entre distintas administraciones, el conjunto

numismático  quedó  en  manos  de  las  Corts  Valencianes,  que  no  lo  expone  al  público  y  que

únicamente ha cedido algunas monedas al Museo de Prehistoria»23. 

Finalment, el mateix Levante-EMV continuava denunciant l'any 2013 que les Corts posseïen

en dipòsit dos tresors que no exhibien: «Dos de los diez tesoros monetarios que se han recuperado

en los últimos 20 años en excavaciones arqueológicas en la ciudad de Valencia están depositados en

las Corts pero no se exhiben al público. Así lo reconoce la consellera de Educación y Cultura, María

José Catalá, en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Juan Soto, que se interesó por

saber donde están depositados el tesoro de denarios romanos de la calle Salvador y el tesoro de

‘croats’ medievales de la calle Libertad»24.

22 Publicat en el periòdic Levante, El Mercantil Valenciano, en maig de 2011. La notícia s'ha consultat en línia, en la
següent direcció web: https://sites.google.com/site/plauditeciues/articulos-de-opinion-2001-2004/tesoros-fotos-y-el-oro-
del-moro. Darrera data de consulta, juny de 2018.
23 Article publicat en el periòdic Levante, El Mercantil Valenciano, el divendres 26 d'octubre de 2012; pot consultar-se
en línia en la direcció web http://www.levante-emv.com/valencia/2012/10/26/tesoros-secuestrados/947149.htm; data de
la darrera consulta, juny de 2018.
24 Publicat en el periòdic Levante, El Mercantil Valenciano, el dia 26 de maig de 2013.
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Figura 7. Vitrina del MPV, on s'exposa part del tresor del carrer de la Llibertat.

Actualment, com ja haviem avançat, el tresor es troba dividit: mentre que 400 monedes i les

peces ceràmiques es troben en el Palau de Benicarló, 2083 croats es conserven en el gabinet de

numismàtica del Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València. Una part d'ells es

troba exposada en la sala de numismàtica del Museu de Prehistòria de València (figura 7).

Pel que fa a les primeres aproximacions a la investigació del tresor del carrer de la Llibertat,

van tindre lloc en 1994 a partir del lot de monedes netejades, de manera que la informació que es va

obtenir va ser aproximativa i bastant fragmentària. En un primer moment, l'estudi realitzat per Pere

Pau Ripollès i Mª del Mar Llorens, amb la col·laboració de l'arqueòloga que efectuà la troballa,

Consuelo Matamoros, mostrava un repertori de grossos que anava des del regnat d'Alfons el Franc

fins el de Pere el Cerimoniós, assenyalant que, fins el moment, entre les monedes restaurades no

havia aparegut cap de Pere el Gran, però que no es descartava que hi pogués aparèixer alguna quan

el tresor estigués completament net. Aquest primer estudi es publicà com una monografia, amb el

títol Hallazgo numismático en la calle Libertad – Seu de les Corts Valencianes-, on els seus autors

van descriure els principals tipus de croats d'Alfons II, Jaume II, Alfons III i Pere III identificats en

la mostra restaurada. L'estudi preliminar concloïa afirmant que, com que no havien estat localitzats

els últims tipus d'emissió de Pere III, el tresor podria haver-se ocultat cap a les acaballes del seu

regnat,  coincidint  amb una etapa d'enorme crisi  tant  econòmica com política25.  L'any 2005, els

mateixos autors van tornar sobre el tresor, per a l'edició d'una obra monogràfica sobre ocultaments

25 Mª M. Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès, Hallazgo numismático en la calle Libertad, pp. 20-26. En aquesta obra,
els seus autors afirmaven el següent:  «De momento, no se han documentado los croats que llevan en el vestido los
siguientes adornos: flor / cruz equilátera / flor, flor / T / flor, flor / anillo / flor o flor / tres flores en triángulo / flor. De
confirmarse esta ausencia cuando se realice el estudio definitivo del tesoro, podría afirmarse que el tesoro se ocultó a
finales  del  reinado de  Pere II  el  Cerimoniós coincidiendo con una  etapa de enorme crisis  tanto económica como
política» (pàgina 26). Sí s'ha pogut documentar, amb posterioritat, el tipus que els autors anomenen flor / T / flor, com
veurem; de qualsevol manera, la seua presència no indica un ocultament cap a les acaballes del seu regnat, sinó poc
abans de l'abandonament de la fabricació del croat, com explicarem més endavant en el present treball.
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monetaris trobats en València, titolada Tesoros monetarios de Valencia y su entorno26: com que no

havia avançat l'estudi del conjunt, i les monedes netes eren les mateixes de l'any 1994, no es va

poder aportar nova informació.

Entre els anys 2010 i 2011, la classificació de Carmen Bouzas va permetre identificar tres

peces del regnat de Pere el Gran, completant així el panorama d'encunyacions dels cinc reis que van

batre croats a la seca de Barcelona durant la primera etapa d'aquesta moneda: Pere II, Alfons II,

Jaume II, Alfons III i Pere III. El mateix any 2011, es va poder efectuar un estudi analític, amb la

col·laboració de la Universitat de València i  la Universitat Politècnica de València – Institut  de

Restauració del Patrimoni, sobre un conjunt de 12 monedes, mitjançant les tècniques SEM-EDX i

voltamperometria, que va mostrar uns resultats, en principi, impensats, entre ells un contingut en

argent d'entre un 10% i un 15% per sota del que s'esperaria tenint en compte allò estipulat per a

aquestes  monedes,  i  un  alt  contingut  en  mercuri  sobre  un  75%  de  les  peces  de  la  mostra

analitzades27;  aquestes  conclusions,  ara  per  ara,  les  hem d'agafar  amb  precaució,  com veurem

després. L'any 2012 es va repetir l'anàlisi sobre un nou conjunt de vint monedes, realitzat en el

laboratori de materials de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals: els

resultats fóren poc concloents, arribant fins i tot a pensar en l'existència de monedes folrades, a

causa de la concentració d'elements d'argent i coure en un estrat superficial de les peces. Tornava a

aparèixer el mercuri, i nous elements com el zinc28. De qualsevol manera, el contingut metàl·lic

semblava ser coherent, però el resultat arqueomètric és encara insuficient, i seria necessari efectuar

noves proves sobre el tresor. Sobre tota aquesta base, s'inicià el present treball de doctorat, l'any

2012.

Figura 8. Aspecte del tresor i els objectes ceràmics
associats, abans de la seua restauració en 1994.

Figura 9. Imatge d'una part del tresor del carrer de la
Llibertat, després de la seua restauració.

26 AADD, Tesoros monetarios de Valencia y su entorno. València: 2005, pp. 273-284.
27 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, p. 55-56.
28 Peça Llib.151 / SIP 33910.
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Figura  10.  Tasques  de  classificació  del  tresor,  en
l'any 2011 (imatge cedida per M. Gozalbes).

Figura  11.  Tasques  de  classificació  del  tresor,  en
l'any 2011: detall (imatge cedida per M. Gozalbes).

Finalment, l'any 2016 es va realitzar una petita exposició en el Palau de Benicarló, seu de les

Corts, amb motiu de les celebracions del 9 d'octubre. Els dies 1 i 2 d'octubre, es van mostrar al

públic algunes de les monedes «del conocido como ‘tesoro’ de la calle Libertad, porque fue en las

excavaciones de la calle Libertad, en unas obras del parlamento, donde apareció un recipiente de

barro con 2484 monedas de plata». En aquesta exposició, es va cometre l'error de no comptar amb

les darreres investigacions al voltant del conjunt, perquè s'indica que les monedes comprenen una

cronologia «desde Alfons I el Franco [sic] (1285-1291), Jaume II el Just, Alfons el Benigne y Pere

II el Cerimoniós (1336-1387)». L'error s'agreuja en explicar que, des de l'any 1994, en què es van

restaurar 200 monedes que s'exposaren en les Corts amb motiu de la seua inauguració, «nadie más

ha visto las monedas»29.

Figura 12. Reposició de les monedes en l'interior del
recipient.

Figura 13. Proposta de restitució de l'ocultament.

29 http://valenciaextra.com/es/les-corts-mostraran-el-seu-tresor-de-monedes-medievals-en-les-jornades-de-portes-
obertes/; recurs en línia consultat per darrera vegada el dia 26/02/2017.

22



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

1.3. EVOLUCIÓ URBANA DE L'ÀREA DE LA TROBALLA.

El  9  d'octubre  de  l'any  1238,  les  tropes  cristianes  de  Jaume  I  entraven  en  València,

conquerida  només  uns  dies  abans.  D'immediat,  començà  el  repartiment  dels  habitatges  dels

musulmans entre els conqueridors. Per a P. P. Ripollès, Mª M. Llorens i C. Matamoros, València

s'hauria dividit en aquests moments en 13 districtes, restant la zona de la troballa del tresor en el

denominat com a quarter de Daroca, on hi havia 278 cases de les quals en foren ocupades, al llarg

del segle XIII, només 96, una informació per a la qual, malauradament, no aporten referències30.

En aquesta banda de la ciutat, l'ordenament urbà baixmedieval mostra parcel·les bastant més

grans que aquelles que poden trobar-se al voltant de la Seu, per exemple, una àrea més atapeïda.

Encara al segle XVIII, el plànol de Tomàs V. Tosca, dibuixat l'any 1704, mostra una zona laxa, amb

illes que comprénen habitatges, corrals i jardins de grans dimensions, des dels 770 m2 fins els més

de 5000 m2 en l'illa que pertanyia als ducs de Gandia31.

Per als arqueòlegs A. Ribera, I. López, C. Marín, R. Martínez i C. Matamoros, els quals

excavaren al  Palau dels Borja,  on hauria d'ubicar-se la seu de les Corts  Valencianes,  i  als  seus

voltants, en la dècada de 1980, el poblament de la zona fou lent. Afirmen que l'àrea no va patir cap

tipus d'activitat constructiva, entre la segona meitat del segle XIII i el segle XIV, que puga indicar

una gran renovació, i que no seria fins el segle XV quan es va tornar a habitar una zona «que havia

romàs  deshabitada  des  de  la  conquista  [sic]»,  en  la  qual  «es  registra  una  nova  activitat

constructiva». Aquestes dades resulten molt  complicades d'assumir,  sobretot pel fet  que aquests

autors asseguren que, en el segle XV,  «es respecta únicament la línia de façanes dels habitatges

islàmics, i es manté com a tal l'espai que estava ocupat pel pati». A més a més,  «l'interior de les

cases és arrasat i es redistribueix l'espai. Queda en peu únicament la part baixa dels murs interiors,

coberts i protegits per les escombraries procedents de l'enderroc. Aquestes escombraries s'aprofiten

per a elevar el nivell de les cases, que s'igualen amb el del carrer, que en època islàmica quedava

més alt que l'establert pels habitatges»32. No només aquesta darrera afirmació resulta molt difícil

d'acceptar, pel fet que, si el nivell del carreram es troba per sobre del dels habitatges, s'afavoreix

l'entrada de l'aigua de pluja i residual en les cases; també perquè, en plena centúria del 1400, una

ciutat cristiana presentara encara un aspecte molt semblant al del moment de la conquesta, amb

30 Mª M. Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès, Hallazgo numismático en la calle Libertad, pp. 8-9.
31 V. Rosselló, Mª J. Teixidor, "L'entorn geogràfic de la casa dels Borja", en Palau de les Corts (J. Ballester, coord.),
Corts Valencianes, València: 1995: pp. 87-88.
32 A.  Ribera et alii, "La intervención arqueológica", en  Palau de les Corts  (J. Ballester, coord.),  Corts Valencianes,
València: 1995: pp. 158-159.
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habitatges islàmics que no podien adaptar-se a la manera de vida dels cristians.  Coneixem que

l'arribada de colons fou contínua, i resulta força complicat creure que aquests adaptaren la seua

manera de viure a una ciutat que no renoven. 

Figura 14. Plànol de la ciutat de València en el segle XVIII, dibuixat per Tomàs V. Tosca.

Ens sembla més lògic pensar en una renovació més lenta dels edificis en un començament,

procedint primer a la divisió dels espais per a adaptar-los a les noves necessitats i forma de vida dels

cristians, i després enderrocant-los per a construir noves cases que, com en època musulmana, i

desoïnt  sovint  les  lleis  ciutadanes,  no  respectaven  les  aliniacions  de  façanes  i  reculaven  o

s'avançaven en el carreram; fins i tot, privatitzaven els espais públics, creant atzucacs, que no són

exclussius de la trama urbana islàmica, per a donar accés a horts o jardins privats. En l'illa de cases

compresa entre el carrer de la Llibertat i la plaça de Sant Llorenç, on després s'alçaria el palau dels

Borja,  i  sempre  segons  els  arqueòlegs  que  excavaren  a  la  zona,  hi  havia  habitatges  propietat

d'Alondi  Açalafi  i  d'Hamet  Amnarolla,  els  quals,  en el  Llibre  del  Repartiment,  s'adjudiquen al

cavaller  català  Pere de Vilaragut.  En el  segle XIV, sobre un conjunt de dotze cases enrunades,

conegudes com a corral de Vilaragut, es produiria l'ampliació per compra del solar dels Borja per a

la construcció del seu palau, segurament cap al 132133;  tota aquesta informació, però, ha de ser

33 A. Ribera et alii, "La intervención arqueológica", p. 158, a partir d'una cita de R. Pertegás per a la qual no aporten
referència bibliogràfica.
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tractada  amb  precaució,  a  causa  de  la  manca  de  referències.  El  fenòmen  urbà  que  sí  sembla

accelerar-se al segle XV és el de la concentració parcel·lària.

L'any 1563, Anthonie van den Wijngaerde dibuixava una vista panoràmica de la ciutat de

València amb una imatge encara gòtica; aquesta forma urbana es torna a reproduïr en el plànol

d'Antonio Manceli de 1608, on «tant els carrers com els edificis, són encara un ròssec del segle XV,

per no dir medievals del tot»34.

El carrer de la Llibertat, abans conegut com a carrer del Cabrit, segons el plànol del pare

Tosca, es troba en la part posterior de la seu de les Corts Valencianes, antic palau dels Borja. Potser

aquest fóra conegut, en època moderna, com a carrer del Duc de Gandia, fet que desconeixem; allò

segur és que en el Plano Geométrico de Valencia, realitzat en 1892, on apareix la remodelació del

barri de Sant Llorenç, ja s'esmenta amb el nom de Llibertat. En el segle XIII estava limitat al nord

per la muralla musulmana d'Abd al-Aziz (amb la separació que oferiria un carrer que funcionaria

com a camí de ronda), que coincidiria després amb la tanca de 1356 manada alçar per Pere el

Cerimoniós,  i  proper  a  la  porta  de Bab al-Warraq,  la  qual  donava pas  a  un pont  de fusta  que

comunicava amb l'actual carrer d'Alboraia des del que huí és el carrer del Salvador; també al límit

nord, al segle XVII-XVIII,  s'hi localitzaria el que s'ha considerat sovint com la casa o palau del

Cid, immoble que, des del 1761, va ser casa de comèdies després d'haver passat per distints usos, i

separat de les restants illes per un carrer el nom del qual desconeixem. A l'est s'hi trobava una illa de

cases delimitada per un carrer que discorre en paral·lel a la muralla i pel carrer que en el plànol del

pare Tosca s'anomena de la Trinitat, però que abans, en 1400, apareix amb el nom de Sant Narcís

(on s'hi trobava la càrcer de la ciutat, des del 1586, en el que havia estat l'edifici de la confraria de

mercaders de Sent Arcís), mentre que a l'oest s'hi trobava l'illa d'habitatges delimitada per la plaça

de Sant Llorenç i que més tard compraria la família Borja per a alçar el seu alberg. En el plànol del

pare Tosca, de l'any 1704, es pot veure com el carrer del Cabrit es desenvolupava al sud en ziga-

zaga fins al carrer de la Inquisició, ara carrer de la Unió, per darrere de l'actual seu de les Corts

Valencianes (traçat ja desaparegut a les acaballes del segle XIX), mentre que per l'est girava en

angle fins la confluència dels carrers de la Trinitat, de les Abadies i del Salvador, que ja existeix en

1388 com a carrer de Sant Salvador. El mateix plànol mostra com, a començaments del segle XVIII,

els solars dels números 3 i 5 de l'actual carrer de la Llibertat es trobaven ocupats per habitatges

d'una navada rectangular  que confrontava amb el carrer,  mentre que la  resta de la parcel·la,  al

darrere de la casa, estava ocupada per jardins, tancats al sud per una tàpia. Un d'aquests habitatges,

34 V. Rosselló, Mª J. Teixidor, "L'entorn geogràfic de la casa dels Borja", p. 87.
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en l'illa del casal dels Borja, al segle XVII, funcionava com a casa de procura dels mercedaris de

Santa Maria del Puig. Els solars confrontaven, al nord, al segle XVII, amb una casa de penitència35.

Els edificis més importants de la zona eren, sens dubte, l'almodí al sud i les esglésies de Sant

Llorenç,  a  l'oest,  i  del  Salvador,  a  l'est.  L'almodí  ocupa  una  illa  sencera,  d'acord  amb la  seua

importància com a pòsit del gra de la ciutat. Més propera es trobava l'església de Sant Llorenç, la

primera referència a la qual apareix en 1239 en el Llibre del Repartiment; en 1245 s'havia convertit

en parròquia, i en 1373 va patir la seua primera reforma. No és té la certesa que fós construïda sobre

una antiga mesquita; per a Robert I. Burns, a la zona hi havia dues mesquites que es convertíren una

en corrals i l'altra en seu parroquial, però sense assenyalar a quina es refereix en cada cas36. També

pot  ser  que  una  d'elles  fóra  donada per  a  cases.  L'església  del  Salvador  tingué  una  trajectòria

semblant:  potser  fou  mesquita,  parròquia  des  del  1245 i  patí  una  gran  remodelació  en  137737.

Ambdúes sofririen contínues reformes al llarg de la Baixa Edat Mitjana i l'Edat Moderna.

1.4. LA NUMERACIÓ DELS REIS D'ARAGÓ.

S'ha escollit,  en el present treball,  un criteri de numeració dels reis d'Aragó i comtes de

Barcelona conegut com «numeració catalana», principalment per haver estat feta servir, de manera

majoritària, pels investigadors d'origen català que s'han ocupat de la moneda barcelonesa. Aquest

tipus  de  numeració  segueix  els  ordinals  dels  comtes  de  Barcelona,  en  lloc  dels  propis  dels

monarques d'Aragó.

Aquesta elecció pot semblar estranya, però es recolza en tres raons: la primera d'elles té a

veure amb la procedència de les monedes del tresor. Es tracta d'un conjunt monetari que ha arribat a

la ciutat de València des de Barcelona, per la qual cosa ens va semblar, des d'un primer moment,

que el nomenament de les autoritats emissores havia de basar-se en la nomenclatura aplicada en el

territori del comtat barcelonés. 

35 V. Rosselló, Mª J. Teixidor, "L'entorn geogràfic de la casa dels Borja", pp. 86, 94, 101, 107, 110, 112, 115. Els plànols
de A. Wijngaerde, A. Mancelli, V. Tosca i el Plano Geométrico de Valencia, poden consultar-se en línia. Una descripció
acurada del plànol de Tosca, junt amb altres vistes històriques de la ciutat de València, ha estat publicada en F. Taberner,
"Representaciones cartográficas de la ciudad de Valencia: del manuscrito a la reproducción seriada",  Treballs de la
Societat Catalana de Geografia, 77: 2014, pp. 275-297.
36 R. I. Burns, El reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y sociedad), ed. Del Cenia al Segura, València: 1982, p. 151,
vol. I. La informació es troba també recollida en V. Rosselló, Mª J. Teixidor, "L'entorn geogràfic de la casa dels Borja",
p. 111.
37 V. Rosselló, Mª J. Teixidor, "L'entorn geogràfic de la casa dels Borja", pp. 111, 114.
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La primera raó té molt a veure amb la segona: la tradicio historiogràfica. Com que es tracta

de moneda catalana, gairebé tots els investigadors que han tractat aquest tema, la majoria d'ells

catalans,  han  escollit  numerar  els  reis  d'Aragó segons  la  «numeració  catalana».  Potser,  darrere

d'aquesta elecció s'hi trobe un sentiment «nacionalista» més que no una raó històrica. Per açò, totes

dues explicacions podien semblar febles i no ser suficients per a desestimar els ordinals aragonesos.

La tercera de les raons rau en un article publicat per J. Riera, on s'explica com la numeració

dels  reis  medievals  és  una  creació  tardana  (en  el  cas  que  ens  ocupa,  del  segle  XIV  i,  més

concretament, del regnat de Pere III). L'autor afirma que la primera numeració es va formar en l'any

1342, quan el  rei  Pere encarregà al  mestre  Aloi la  realització de dènou figures que haurien de

representar al mateix rei i als seus avantpassats. Per a l'encàrrec, el monarca escollí amb preferència

la línia agnatícia del llinatge, és a dir, la del casal de Barcelona, remuntant-se fins el comte Guifré.

Huit de les imatges haurien de representar els reis d'Aragó des de l'unió del regne amb el comtat de

Barcelona. 

S'hi aporta, a més a més, una altra dada: la crònica de l'any 1344, versió barcelonesa de les

Lleis Palatines de Mallorca encarregada pel rei Pere el Cerimoniós, titolada Ordenacions fetes per

lo molt alt senyor en Pere terç rey d'Aragó sobra lo regiment de tots los officials de la sua cort .

Imitava el seu cunyat Jaume de Mallorca, qui havia introduït per a si mateix en les Lleis el numeral

secundus. Malgrat primar el monarca el territori d'Aragó, com a regne, intitolant-se rei per davant

de comte, com havia ocorregut amb els seus antecessors, Pere el Cerimoniós escollí el numeral terç,

procedent de la línia del casal de Barcelona, i no quart, com li assignà molts anys després el cronista

aragonés Jerónimo Zurita. Afegeix Riera altres referències documentals, en què el monarca apareix

sempre  com  Petrus  rex  Aragonum tertius o  Pere  terç.  A partir  d'aquest  moment,  els  cronistes

catalans numerarien els predecessors del rei Pere III a partir d'aquest numeral: així, Pere el Catòlic

passaria a ser Pere I i, Pere el Gran, Pere II; Alfons el Trobador es convertiria en Alfons I, ignorant

l'existència  d'un  rei  aragonés  amb  el  mateix  nom,  Alfons  el  Bataller,  de  la  línia  genealògica

femenina, que fou nomenat, sense donar importància al fet de la repetició, també Alfons I. Alfons el

Franc,  per tant,  seria Alfons II,  i  Alfons el Benigne,  pare del rei  Pere III,  Alfons III 38.  Els reis

d'Aragó  i  comtes  de  Barcelona  escollirien  la  línia  de  successió  masculina  per  damunt  de  la

femenina,  és  a  dir,  la  dels  antecessors  del  comte  Ramón Berenguer  IV i  no  la  de  la  princesa

Peironella. No obstant, el regne d'Aragó continuà considerant-se més important que no el comtat de

38 J. Riera, "La correcta numeració dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona", Afers, 69 (2011), pp. 500-507.
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Barcelona, pel fet que Aragó fou sempre un regne, i Barcelona no, raó per la qual la intitulació fou

invariable des de l'unió dinàstica: rex Aragonum i comes Barchinone.

Hem optat, a més a més, per una normalització de la nomenclatura dels monarques: quan

s'indica l'ordinal, no apareix mai l'epítet, i a l'inrevés. Tampoc en canviar de territori, per exemple

quan es parla del regne de València, varia mai la numeració dels reis que, en l'àmbit valencià, en

convertir-se en un regne individualitzat a partir de Jaume I, resta un ordinal als monarques de nom

Pere i Alfons.

Reis d'Aragó
Comtes de
Barcelona

Reis de València Reis de Mallorca Epítet

Pedro III Pere II Pere I - El Gran

Alfonso III Alfons II Alfons I - El Franc o Liberal

Jaime II Jaume II Jaume II - El Just

Alfonso IV Alfons III Alfons II - El Benigne

Pedro IV Pere III Pere II Pere I El Cerimoniós

Quadre 1. Equivalències dels numerals dels reis d'Aragó de Pere II a Pere III.
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2. LA MONEDA GROSSA BARCELONESA, ESTAT DE LA QÜESTIÓ.

En aquest capítol, es pretén realitzar una aproximació als treballs d'investigació que s'han

ocupat, al llarg dels anys, del gros d'argent de Barcelona. L'estat de la qüestió s'ha dividit en tres

apartats,  que comprenen els principals camps que s'han tractat  en el  present treball  doctoral:  la

moneda grossa d'argent entre els segles XIII i XIV, els estudis al voltant de la producció monetària

baixmedieval  i,  per  últim,  les  investigacions  centrades  en  les  anàlisis  metal·logràfiques  i

estadístiques, per a l'obtenció de resultats que poden comparar-se amb les dades que conservem en

la documentació escrita de la Baixa Edat Mitjana.

S'ha omès la realització d'un repàs exhaustiu a la historiografia de la moneda baixmedieval a

nivell  peninsular i,  fins i  tot,  dins de l'àmbit  català,  pel fet  que ens hauriem desviat  d'un tema

d'estudi tan específic com és la moneda grossa d'argent de la seca de Barcelona entre els regnats de

Pere II i Pere III, oferint una extensa quantitat de dades bibliogràfiques que poden consultar-se de

manera senzilla en altres estudis amb un marc més ampli o general que el nostre. 

2.1. LA MONEDA BARCELONESA D'ARGENT EN ELS SEGLES XIII I XIV.

Quan es parla d'algun aspecte de la historiografia monetària catalana, resulta imprescindible

fer referència, en primer lloc, a Josep Salat (1762-1832). L'any 1818 publicava el  Tratado de las

monedas labradas en el Principado de Cataluña, una obra en dos volums que obria el camí per a

l'estudi modern de la moneda, i a la qual afegia, en 1820, un tercer volum amb la transcripció de 42

documents  (fins  al  mateix  any 1820)  addicionals  als  104 que  havia  presentat  en  la  publicació

original39. El  Tratado realitzava un compendi de les monedes batudes en el territori català no en

època antiga, com havia estat comú fins aquell moment, sinó en els segles medievals i moderns,

peces  a  les  quals  se'ls  prestava  una  atenció  gairebé  nul·la  davant  les  monedes  antigues.  Les

intencions  de  Salat  es  trobaven  bastant  relacionades  amb  una  voluntat  política  de  mostrar  als

governants del moment que un sistema monetari unit i eficaç podria ser molt més útil que no el

39 J. Salat,  Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña con instrumentos justificativos, Barcelona:
1818, 2 vols. A aquesta obra cal afegir J. Salat,  Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña con
instrumentos justificativos, t. III, Barcelona: 1820.
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sistema  vigent  fins  aleshores,  en  què  el  canvi  de  monedes  havia  de  comptar  amb  taules

d'equivalències, i les diferents denominacions i valors dificultaven força les transaccions, perquè el

còmput decimal encara no s'havia instaurat en el circulant; així, la seua obra pretenia demostrar que

la  implantació  d'un  sistema  monetari  com  els  que  existien  a  l'Europa  del  moment  resultaria

beneficiós per a la creació d'un país modern40. 

Deixant a una banda els aspectes polítics que impulsaren l'estudi de Salat, destaca en la seua

obra  el  corpus  documental  que  va  incloure,  amb  un  total,  com  ja  hem  assenyalat,  de  104

transcripcions  de documents  datats  entre  el  segle  X i  el  segle  XVIII,  més  l'addició d'altres  42

documents.  Pel  que  fa  a  la  recopilació  monetària,  va  tractar  d'allunyar-se  de  la  mentalitat

col·leccionista imperant, i intentà relacionar les cites documentals sobre tipus monetaris amb peces

concretes,  i  esbrinar les seues característiques intrínseques i  composicions metàl·liques, àrea de

circulació, equivalències amb altres monedes, cronologia i evolució. 

Salat presenta alguns documents relacionats amb la moneda grossa de Barcelona, el més

destacat dels quals és el privilegi reial de creació de la moneda en l'any 1285. En el primer volum,

Salat s'ocupa de la lliga dels grossos, assenyalant que contenen una llei de dotze diners i mig (dotze

diners i dotze grans, comptant que cada diner contenia vint-i-quatre grans), el màxim fi que podia

aconseguir-se a l'època, i explicant la seua evolució fins el segle XVII:

La moneda de plata barcelonesa, nombrada croats, gruesos y reales de plata mandada

labrar por D. Pedro en 1285, lo fue con plata de ley de doce dineros y doce granos por

marco: la misma se labró despues por órden de D. Martín en 17 de noviembre de 1400

con plata de once dineros de ley, doce granos menos que la labrada por D. Pedro. D.

Fernando con decreto de 4 de noviembre de 1493 la volvió á labrar de once dineros

doce granos, y D. Felipe III en 8 de julio de 1617 la labró de once dineros y cuatro

granos.41

El capítol XI del volum I, anomenat «Origen, permanencia, ley y tipo de la moneda de plata

barcelonesa nombrada croats ó reales de plata», es troba dedicat de manera exclusiva a la moneda

grossa. Salat afirma que els precedents són tant la moneda d'argent que corria al segle X en terres de

Catalunya, com la creada per Jaume I en el seu senyoriu de Montpeller, i afirma que el mateix tipus

40 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local a la Catalunya dels segles XIII-XVI.  Tesi doctoral per a optar
al grau de doctor, Universitat de Lleida: 2013, pp. 168-169.
41 J. Salat, Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña , vol. I, p. 23.
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de moneda grossa va córrer en Aragó a les acaballes del segle XIV, sota la forma de jaquesos

grossos  (el  que anomena  «sueldos  jaqueses  en pieza»).  Realitza un repàs  a  l'intent  fracasat  de

l'infant Pere per crear una moneda grossa barcelonesa en l'any 1268, i també a la creació del gros

d'argent en l'any 1285, recolzant-se en els dos casos en la documentació de la qual disposava, i que

va transcriure en el corpus documental. A partir d'aquest punt, reuneix diverses denominacions de la

moneda grossa al llarg de la seua història, i presenta algunes dades, un tant incompletes, extretes de

documents  medievals.  Les  següents  pàgines  les  dedica  a  l'evolució  del  croat,  en  tots  els  seus

aspectes, des del regnat de Martí  I  fins la seua desaparició en el  segle XVIII, afegint una part

centrada en l'equivalència o valor d'aquest tipus monetari, afirmant que, des de 1285 fins 1330, el

for del croat va ser constant a 12 diners barcelonesos42. Malgrat les mancances de l'obra, fruit d'un

moment  en  què  la  numismàtica  medieval  es  trobava  naixent,  el  Tratado pot  considerar-se  la

publicació que obrí el camí a l'estudi modern de la moneda catalana, i que va nodrir bona part de la

resta d'estudis posteriors.

Després  de  Josep  Salat,  el  segon  autor  d'obligat  esment  és  Aloïss  Heiss  (1820-1893),

enginyer de ferrocarrils d'origen belga que entrà en contacte, en arribar a la Península Ibèrica, amb

el grup d'estudi del  Memorial Numismático Español, revista editada entre els anys 1866 i 1880 i

dirigida per Àlvar Campaner. Entre 1867 i 1869, publicava  Descripción general de las monedas

hispano-cristianas desde la invasión de los árabes, un treball de síntesi en el qual recollia, entre

altres  monedes,  diversos  tipus  de  croat  coneguts  fins  aquell  moment.  En  aquesta  obra,  Heiss

aplegava, pel que fa al període objecte del nostre estudi, monedes grosses batudes entre els regnats

de Pere II («Pedro III») i Pere III («Pedro IV»), a més de la peça de Pere el Gran que en aquells

moments es trobava en la col·lecció de Cayetano Carreras, i que Miquel Crusafont consideraria amb

posterioritat una prova, com veurem (figura 9)43. Les seues aportacions, no obstant, no resulten del

tot  originals,  perquè Heiss es va limitar a realitzar una recopilació de documents  i  monedes ja

conegudes, moltes de les quals havien estat presentades per J. Salat en el Tratado de las monedas

labradas en el Principado de Cataluña. 

42 J. Salat, Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña , vol. I, pp. 153-166.
43 A.  Heiss,  Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los árabes,  Madrid: 1867-
1869, 2 vols. Per a la moneda que estem tractant, veure el vol. I, p. 73; aquesta peça apareix en el nostre catàleg com
Llib.3 / SIP 33787.
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Figura 15. Peça monetària de Pere
II, publicada per A. Heiss.

Figura  16.  La  mateixa  peça
monetària,  publicada  per  J.  Botet
amb el número de tipus 179

Figura  17.  La  peça  anterior,
publicada per A. Badia.

La controvertida peça de Pere II, de la col·lecció de Cayetano Carreras, seria tractada també

per Àlvar Campaner (1834-1894) en 1891, en  Indicador manual de la numismática española,  on

arribà  a  desestimar-la  com una  moneda  bona,  considerant-la  producte  de  la  poca  perícia  d'un

gravador  inexpert,  «ignorante  ó torpe».  La  recopilació  de  Campaner  aplega  quasi  els  mateixos

croats que havien estat identificats per Salat, nodrint, a banda, el seu catàleg amb peces procedents

de col·leccions privades44.

Entre  els  anys  1908  i  1911,  Joaquim Botet  (1846-1917)  va  publicar  la  seua  obra  més

important,  Les monedes catalanes,  en tres volums45.  Botet,  com altres autors anteriors a ell,  va

recollir les aportacions dels seus predecessors, com es veu en les contínues referències que realitza

a, entre d'altres, Salat, Heiss o Campaner. La novetat que aportava l'obra de Botet rau en l'ampliació

del corpus documental de Salat,  amb la transcripció de nous documents extrets de l'Arxiu de la

Corona d'Aragó, que relaciona en tot moment amb la narració dels fets i amb el més d'un miler de

peces catalogades. El compendi de Botet comprèn des de les monedes antigues fins les batudes a

començaments del segle XVIII, totes elles en territori català, des del Rosselló fins la Catalunya

Nova. L'aportació a la història de la numismàtica catalana resulta monumental,  raó per la qual,

encara hui, és una obra de consulta obligada per a qualsevol que vulga apropar-se a la història de la

moneda del Principat.

Pel que fa a la moneda grossa, Botet aconseguí recollir un gran volum de peces que abraça

els  regnats  des  de  Pere  II  fins  Felip  de  Borbó  i  l'Arxiduc  Carles  d'Àustria.  La  seua  tasca  de

catalogació és  minuciosa:  divideix les  peces per  monarques,  introduïnt-les  dins  del  seu context

general; per a cada rei, descriu la seua activitat política i econòmica, amb multitud de referències a

documents transcrits o regestats, i tot seguit realitza per epígrafs un compendi dels tipus monetaris

batuts al seu nom. D'aquesta manera, dedica espais específics a la moneda grossa de Barcelona: per

a cada tipus, mostra el dibuix de l'anvers i revers de la peça en qüestió, transcriu les seues llegendes,

44 A.  Campaner,  Indicador manual de la Numismática española, Palma de Mallorca: 1891. Per a la referència a la
perícia del gravador de la peça de Pere II, veure la pàgina 309 de la citada obra.
45 J. Botet, Les monedes catalanes, 3 vols., Barcelona: 1908-1911.
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descriu els motius, apunta diàmetre i pes (encara que manquen aquestes dades en algunes entrades),

i finalitza aportant referències d'obres anteriors en què havien aparegut, si no es tractava de peces

inèdites. El seu manual pot considerar-se plenament modern, bastit amb criteri científic, i no només

orientat cap al col·leccionisme, com ho havien estat les obres, precedents importants sens dubte, de

Colson46 o de Vidal-Quadras47, per exemple.

En l'any 1954, Octavio Gil Farrés  (1916-1992) publicava "Hacia la sistematización de los

croats barceloneses. Tres notas", un article aparegut en el tercer volum del  Numario Hispánico.

L'any 1959  publicà  "Sobre  los  dineros  barceloneses  de  Jaime  I  y  Jaime  II.  Una  rectificación

monetaria", en el volum cinquè del mateix  Numario, i "Los croats barceloneses desde su origen

hasta el  reinado de Fernando el  Católico",  en la  Revista de Archivos,  Bibliotecas y Museos  del

Cuerpo  Facultativo  de  Archiveros,  Bibliotecarios  y  Anticuarios.  Lluny  de  resultar  aportacions

originals, Gil Farrés recollí notícies anteriors a ell que, unides a una interpretació dubtosa de la

documentació,  provoca  que  els  seus  treballs,  sovint  en  contradicció  entre  ells  mateixos,  calga

utilitzar-los amb precaució. A aquests articles cal afegir sengles monografies, aparegudes en 1974 i

1976, que no aporten gaire novetats48.

Caldrà esperar fins la publicació del Catàleg dels croats de Barcelona, en 1969, per a trobar

noves  aportacions  originals  a  aquest  tema  específic.  El  seu  autor,  Antoni  Badia (1909-1977),

realitzà una recopilació de tots els grossos d'argent coneguts fins el moment, extrets de museus i,

sobretot,  de  col·leccions  privades,  així  com d'obres  anteriors  (principalment  de  Botet)49.  Amb

aquesta informació, va escriure un catàleg que encara hui és referència per a la classificació dels

croats barcelonesos, encara que la seua obra haja estat àmpliament superada. El Catàleg aplega des

dels primers exemplars batuts a nom de Pere el Gran, incloent el tipus monetari que Botet classificà

amb el nombre de registre 179 (aquell que en temps de Salat es trobava en la col·lecció de Cayetano

Carreras  i  que  hem nomenat  abans),  dubtant  de  la  seua  naturalesa  monetària,  fins  als  darrers

encunyats sota l'autoritat  de l'Arxiduc Carles i  de Felip de Borbó. L'obra avança en el  sistema

classificatori tradicional: així com Botet havia optat per una evolució estilística, que no ha estat

massa discutida fins al moment, Badia va incloure el criteri de l'agrupació per tipologies d'encunys,

46 A. Colson, Recherches sur les monnaies qui ont en course en Roussillon, Perpinyà: 1853.
47 M. Vidal-Quadras, Catálogo de la colección de monedas y medallas, 2 vols., Barcelona: 1892.
48 Per als articles citats, O. Gil Farrés,  "Hacia la sistematización de los croats barceloneses.  Tres notas", Numario
Hispánico, tomo III, 6, Madrid: 1954, pp. 193-210; O. Gil Farrés, "Sobre los dineros barceloneses de Jaime I y Jaime II.
Una rectificación monetaria", Numario Hispánico, 5, Madrid: 1959, pp. 41-54 i O. Gil Farrés, "Los croats barceloneses
desde su origen hasta el reinado de Fernando el Católico", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid: 1959, pp.
351-389. Per a les dues monografies, O. Gil Farrés, Historia universal de la moneda, Prensa Española, Madrid: 1974, i
O. Gil Farrés, Historia de la moneda española, Madrid: 1976.
49 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, Barcelona: 1969.
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ampliant  l'estudi  clàssic  de  Botet.  Encara  que  no  diu  que  es  tracte  de  grups  d'encunys,  Badia

decideix aplegar croats de factura i característiques similars en un mateix tipus i subtipus, marcant

diferències  d'estil  o  de  composició  com  a  variants  o  errors.  El  valor  d'aquest  catàleg  per  al

col·leccionisme resulta  molt  alt,  en determinar,  com hem dit,  múltiples  variants  d'encuny,  i  no

només  les  poques  que  va  poder  advertir  Botet  en  el  seu  moment.  Badia,  malauradament,  no

profunditza en l'estudi dels  croats ni  menciona procés de fabricació o talles, sinó que solament

indica els pesos. I, per primer cop, realitza un catàleg complet de les peces mencionades al llarg de

l'obra amb fotografies, i no amb dibuixos.

El fet que el Catàleg de Badia haja estat superat per l'estat actual de la investigació i per les

noves troballes de croats, així com per la identificació de nous errors i variants, ha portat a que

diversos autors hagen publicat al llarg dels anys, en la revista  Acta Numismática, breus articles,

anomenats de manera sistemàtica  «Noves aportacions al  Catàleg de croats de Barcelona,  1285-

1706», en què exposen les novetats existents, completant el  Catàleg d'Antoni Badia. El primer en

realitzar aquesta comesa fou el propi Badia, seguit per F. Domingo Sellart, J. Vall-Llosera i Tarrés, i

J. Noguera i Martorell50. Aquestes notes s'han dedicat a incorporar al Catàleg les novetats, seguint

els criteris de classificació marcats per Antoni Badia, entre ells la lectura BACK en lloc de BA'Ch'

en la paraula BARCHINONA, que apareix en el revers d'aquestes monedes grosses.

El darrer investigador que s'ha ocupat de manera gairebé exclusiva de la moneda catalana, i

dins d'ella del gros d'argent barcelonés, ha estat Miquel Crusafont, un autor de referència per a tots

aquells que han volgut apropar-se a aquesta temàtica. Dins la seua prolífica obra, cal destacar la

50 A.  Badia, "Noves aportacions al Catàleg dels croats de Barcelona (1285-1706)", Acta Numismática, 1, Barcelona:
1971, pp. 139-140; A. Badia, "Noves aportacions al Catàleg dels croats de Barcelona (1285-1706)", Acta Numismática,
2, Barcelona: 1972, pp. 215-221; A. Badia, "Noves aportacions al Catàleg dels croats de Barcelona (1285-1706)", Acta
Numismática,  3,  Barcelona:  1973,  pp.  243-246; A.  Badia,  "Noves aportacions al  Catàleg dels croats  de Barcelona
(1285-1706)", Acta Numismática, 4, Barcelona: 1974, pp. 283-287; A. Badia, "Noves aportacions al Catàleg dels croats
de Barcelona (1285-1706)",  Acta Numismática,  5,  Barcelona: 1975, pp. 151-155;  A. Badia,  "Noves aportacions al
Catàleg dels croats de Barcelona (1285-1706)", Acta Numismática, 6, Barcelona: 1976, pp. 187-189. A la mort d'A.
Badia, en 1977, deixaren de publicar-se aquestes notícies numismàtiques fins l'any 1989, quan es va reemprendre la
tasca  d'actualitzar  el  catàleg  dels  croats.  Veure  F.  Domingo  Sellart,  "Noves  aportacions  al  Catàleg  dels  croats  de
Barcelona (1285-1706)", Acta Numismática, 19, Barcelona: 1989, pp. 143-147; F. Domingo Sellart, "Noves aportacions
al Catàleg dels croats de Barcelona (1285-1706)", Acta Numismática, 24, Barcelona: 1994, pp. 107-110; F. Domingo
Sellart, "Noves aportacions al Catàleg dels croats de Barcelona (1285-1706)", Acta Numismática, 25, Barcelona: 1995,
pp.  139-142;  F.  Domingo  Sellart,  "Noves  aportacions  al  Catàleg  dels  croats  de  Barcelona  (1285-1706)",  Acta
Numismática, 27, Barcelona: 1997, pp. 67-70. Després d'ell, han estat Jordi Vall-Llosera i Joan Noguera els encarregats
de continuar la publicació d'aquestes notes. Consultar J. Vall-Llosera, "Noves aportacions al Catàleg dels croats de
Barcelona (1285-1706)",  Acta Numismática,  35, Barcelona: 2005, pp. 67-71; J. Vall-Llosera, "Noves aportacions al
Catàleg dels croats de Barcelona (1285-1706). Addenda XV", Acta Numismática, 38, Barcelona: 2008, pp. 157-170, i
també  J.  Noguera,  "Noves  aportacions  al  Catàleg  dels  croats  de  Barcelona  (1285-1706)",  Acta  Numismática,  36,
Barcelona: 2006, pp. 119-121; J. Noguera, "Noves aportacions al Catàleg dels croats de Barcelona (1285-1706)" , Acta
Numismática,  37, Barcelona: 2007, pp. 87-91; J. Noguera, "Noves aportacions al Catàleg dels croats de Barcelona
(1285-1706)", Acta Numismática, 39, Barcelona: 2009, pp. 121-124 i J. Noguera, "Noves aportacions al Catàleg dels
croats de Barcelona (1285-1706)", Acta Numismática, 40, Barcelona: 2010, pp. 59-65.

34



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

publicació de tres extensos catàlegs que apleguen la història monetària del territori català: l'any

1982 apareixia  Numismàtica de la Corona Catalano-Aragonesa medieval, manual que ha estat de

referència per a la classificació monetària, i que encara continúa emprant-se, fins la publicació, en

2009, del Catàleg general de la moneda catalana. Països Catalans i Corona Catalano-Aragonesa

(s.  V a.C. - s.  XX d.C.).  En 2015, un nou catàleg actualitzava els dos anteriors,  Història de la

moneda de la Corona catalano-aragonesa medieval (excepte els comtats catalans) (1067/1162 –

1516), el qual inclou només alguns tipus monetaris nous, sorgits de les darreres recerques, però que

encara no ha pogut substituïr el CGMC en els treballs de classificació monetària, pel fet que es

troba  el  seu  ús  molt  arrelat  entre  els  investigadors;  de  qualsevol  manera,  la  millor  aportació

d'aquesta  darrera obra ha estat  integrar  una extensa recopilació documental  que,  sens dubte,  la

convertirà en objecte de consulta obligada51. Aquests catàlegs inclouen els grossos d'argent dins de

cada regnat corresponent, però funcionen en la pràctica com a mètodes d'ordenació de col·leccions,

prestant molta més atenció a les particularitats, variants i errors de les monedes, que als aspectes

relatius a la seua producció. Cal destacar, també, el  quart volum del  Catálogo General de las

Monedas Españolas, publicat l'any 1992 per Vico-Segarra, anomenat  Acuñaciones de la Corona

Catalano-Aragonesa  y  de  los  Reinos  de  Aragón  y  Navarra.  Medioevo  y  tránsito  a  la  Edad

Moderna, on Crusafont tornava a recollir la informació que ja havia aportat en el catàleg de l'any

198252.

M. Crusafont també ha publicat obres de caràcter general sobre la moneda catalana, on el

croat té un destacat paper. En la  Historia de la moneda catalana,  editada en l'any 1986 junt amb

Anna Maria  Balaguer  i  Manuel  Garcia,  realitza  un exhaustiu  repàs  a  la  història  monetària  del

territori català53. És una monografia que actualitzaria en 1996, amb Història de la moneda catalana.

Interpretació i criteris metodològics, un llibre bastant breu en el qual apuntava l'idea general que

l'autor ha repetit en totes les seues publicacions anteriors, i que ja havia llançat uns anys abans, en

1989, en Barcelona i la moneda catalana54: la talla dels croats hauria anat augmentant a partir del

regnat de Pere II fins al de Pere III, de les 72/M legals, fins les 78/M; la talla dels croats, només

51 M. Crusafont, Numismàtica de la Corona Catalano-Aragonesa medieval, Vico, Madrid: 1982; M. Crusafont, Catàleg
general de la moneda catalana. Països Catalans i  Corona Catalano-Aragonesa (s.  V a.C. -  s.  XX d.C.),  Societat
Catalana d'Estudis Numismàtics i Institut d'Estudis Catalans, Barcelona: 2009; M. Crusafont, Història de la moneda de
la Corona catalano-aragonesa medieval (excepte els comtats catalans) (1067/1162 – 1516), Institut d'Estudis Catalans,
Barcelona: 2015.
52 M. Crusafont,  Acuñaciones de la Corona Catalano-Aragonesa y de los Reinos de Aragón y Navarra. Medioevo y
tránsito a la Edad Moderna. Catálogo General de las Monedas Españolas, vol. IV, Vico-Segarra. Madrid: 1992.
53 A. Mª Balaguer, M. García i M. Crusafont, Historia de la moneda catalana, Caixa de Barcelona, Barcelona: 1986.
54 M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, Caixa de Pensions, Barcelona: 1989, i M. Crusafont, Història de la
moneda catalana. Interpretació i criteris metodològics, Edicions Crítica, Grijalbo Mondadori, Barcelona: 1996.
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haver-se aprovat el batiment de la nova moneda, hauria pujat fins les 74/M, i amb cada regnat,

augmentaria de manera successiva fins que el rei Pere III considerà redreçar la moneda, de les 78/M

que es tallaven, fins 74/M, a causa de les contínues protestes per les constants reduccions, que no

aconseguien més que afeblir la moneda, incrementant els guanys d’emissió55.

Una altra de les obres bàsiques per a començar a entendre la moneda barcelonesa medieval

ha estat Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, monografia apareguda en l'any 1999,

en la qual l'investigador català recull diversos pesals monetaris per a la fabricació i pesatge públic

de la moneda56. En aquesta obra, Crusafont dedica diverses pàgines als pesals de croat, esmentant

de manera específica aquells de 76/M que reflecteix l'ordre de 1339 dictada per Pere III: els croats,

en cas de dubte havien de ser pesats amb pesals de 76/M, un marge allunyat de les 72/M de la seca;

aquesta evidència documental porta Miquel Crusafont a considerar que la reflectida havia de ser la

talla propera a la de seca en aquells moments (la qual s'hauria redreçat ja fins a les 74 peces per

marc). Pesals monetaris fou l'ampliació d'un article publicat en  Acta Numismática l'any 1990 pel

mateix autor, amb el títol Pesals catalans senzills i múltiples, en el qual introduïa ja l'idea que el rei

realitzava un negoci «legal», en paraules de M. Crusafont, «aplicant una talla més alta de la oficial»

als croats; per aquesta raó, «els pesals van haver d'ésser fabricats tot incorporant en la seua minva,

la diferència de pes»57. Al llarg de l'obra de Crusafont, l'idea de l'oscil·lació en la talla de fabricació,

i no en el propi pes de les monedes, variable a causa de diversos factors, és contínua.

En la dècada de 1980, en paral·lel a les publicacions de M. Crusafont, apareguéren alguns

estudis monogràfics centrats en el croat de Barcelona. En concret, cal assenyalar l'article de Luis

Domingo Figuerola, «Acuñaciones en plata de Pedro el Ceremonioso: croat inédito», de l'any 1980,

en el qual recull una variant d'encuny que no havia estat identificada fins el moment; també de l'any

1980 és el treball anomenat «Estado actual de los estudios sobre moneda medieval catalana», en el

qual s'hi fa un repàs a les aproximacions a la moneda medieval de Principat que s'havien portat a

terme fins aquell moment, tenint l'objectiu d'aplegar l'estat de la investigació. Un any després, en

1981, eixia «Acuñaciones barcelonesas de Alfonso el Liberal», on Domingo Figuerola repassava els

batiments de moneda realitzats per aquest monarca en la seca de Barcelona, dedicant un espai a les

encunyacions  de  grossos  d'argent;  l'article  no  aporta  informació  gaire  novedosa,  però  resulta

important per tractar de manera focalitzada el període d'encunyació d'un rei concret, ampliant el

mètode que ja havia emprat Botet en Les monedes catalanes, dividint la seua obra per regnats. Un
55 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 81.
56 M.  Crusafont,  Pesals  monetaris  de  la  Corona  Catalano-Aragonesa,  Societat  Catalana  d'Estudis  Numismàtics,
Barcelona: 1999.
57 M. Crusafont, "Pesals catalans senzills i múltiples", Acta Numismática, 20, Barcelona: 1990, p. 146.
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poc anterior fou  «Croats de Jaume II. Emissions. Tipus. La seva ordenació»: és un treball força

interessant, en el qual Domingo Figuerola tracta de realitzar una ordenació sistemàtica dels grossos

batuts per Jaume II, com ha havia intentat Gil Farrés abans, basant-se en criteris com la llegenda, la

corona i els distints tipus de vestit. A més a més, intenta ordenar les emissions per mestres de seca.

Per a establir una sèrie cronotipològica completa, tracta les emissions també d'Alfons II i Alfons III,

intentant demostrar la continuïtat existent entre la d'Alfons el Liberal i la primera de Jaume II, i la

darrera  d'aquest  monarca  i  la  d'Alfons  el  Benigne.  Per  últim,  sembla  fugir  del  caràcter

col·leccionista que havia impregnat el catàleg d'A. Badia, profunditzant molt més en aspectes que la

sistematització d'aquell investigador no havia recollit58.

En l'inici  d'aquest treball  ja havíem assenyalat  que els  investigadors Pere Pau Ripollès i

Maria del Mar Llorens, amb l'arqueòloga Consuelo Matamoros de Villa, havien publicat l'any 1994

una  petita  monografia  centrada  en  el  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat,  anomenada  Hallazgo

numismático en la calle Libertad, Seu de les Corts Valencianes. En el seu text explicatiu, els autors

van seguir, tant en la classificació com en la contextualització, Miquel Crusafont, de manera que no

s'aportaren novetats significatives, més enllà de la presentació de l'atresorament. L'any 2005, els

mateixos autors reproduïren, de manera reduïda, el text de la monografia, en un capítol del llibre

Tesoros monetarios de Valencia y su entorno, centrat en el recull dels tresors de moneda apareguts

en l'àrea de la ciutat de València, entre època antiga i època contemporània. Aquest capítol, titolat

«El tesoro de croats de la calle Llibertat (Valencia)», no introduí cap novetat en la investigació,

perquè no s'havia tornat a realitzar cap treball sobre el conjunt des del seu descobriment59.

El mateix any de la troballa del tresor del carrer de la Llibertat, en 1994, Maria Clua i Teresa

Marot publicaren un interessant estudi amb el títol  «Aproximació a la circulació monetària a la

Catalunya del segle XVI: el tresor de Sant Pere de Rodes». Aquest article, malgrat centrar-se en un

període posterior al nostre, pel fet que els croats del tresor de Sant Pere de Rodes comprenen una

cronologia del segle XV, realitzava una aportació bastant original a la investigació de la moneda

grossa barcelonesa medieval, en introduïr un breu estudi d'encunys i apuntar el possible volum i

ràtio de producció, basant-se en les agrupacions d'encunys trobades, de la mateixa manera que es

58 L. Domingo Figuerola, "Croats de Jaume II. Emissions. Tipus. La seva ordenació", Acta Numismática, 9, Barcelona:
1979,  pp. 111-125;  L. Domingo Figuerola, "Acuñaciones en plata de Pedro el Ceremonioso: croat inédito",  Gaceta
Numismática,  59, Barcelona: 1980, pp. 45-59; L. Domingo Figuerola, "Estado actual de los estudios sobre moneda
medieval catalana", Numisma, 162-164, Madrid: 1980, pp. 205-225; L. Domingo Figuerola, "Acuñaciones barcelonesas
de Alfonso el Liberal", Gaceta Numismática, 60, Barcelona: 1981, pp. 18-19.
59 Mª M.  Llorens, C. Matamoros, P. P. Ripollès,  Hallazgo numismático en la calle Libertad,  i  P. P. Ripollès, Mª M.
Llorens, C. Matamoros, "El tesoro de croats de la calle Llibertat", pp. 273-284.
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feia en numismàtica antiga. El considerem, sens dubte, un estudi clau en l'ús d'aquests paràmetres

aplicats a la moneda medieval catalana60.

Poc després, Maria Clua, en l'any 1996, publicava alguns croats de Jaume II trobats en les

excavacions arqueològiques d'urgència efectuades en la ciutat de Barcelona, en un article titolat

«Análisis  de  las  monedas  de  Jaime  II  de  Aragón  procedentes  de  las  excavaciones  del  SPAL

(Barcelona)». Aquest treball va estar dedicat a identificar i classificar diverses monedes, entre les

quals trobem grossos d'argent de Barcelona, batudes a nom de Jaume II, però malauradament sense

aportar  cap  novetat  a  l'estat  de  l'investigació.  El  mateix  recull  de  dades  al  voltant  del  gros

barcelonés  es  pot  veure  en  la  monografia  Circulació  monetària  des  de  l'època medieval  a  les

comarques de Barcelona, de l'any 2002, introduïnt algunes dades interessants quant a la circulació

de la moneda barcelonesa a partir de l'estudi de les troballes realitzades al llarg dels anys61.

L'any 1999,  Anna Maria  Balaguer  publicava la  monografia  Història  de  la  moneda dels

comtats catalans, una obra encara de referència en la qual, dins de l'apartat dedicat al comtat de

Barcelona, s'hi feia un repàs al naixement i evolució del croat, encara que aportant, bàsicament,

gairebé totes les dades conegudes fins al moment62.  De nou, ens trobem davant un dels majors

problemes  que  ha  patit  la  numismàtica  medieval  catalana  de  les  darreres  dècades:  la  repetició

sistemàtica de la informació heretada, introduïnt alguns apunts sobre noves troballes que no acaben

d'encaixar en un discurs històric o econòmic més ampli.

Josep Pellicer i Bru realitzà, en l'any 2005, una aproximació al croat barcelonés des d'una

perspectiva  metrològica,  camp en  el  qual  es  troba  especialitzat  aquest  investigador.  Publicà  el

treball «Sobre los millareses y su transición al croat en el señorío de Aragón (siglo XIII)», treball en

el qual tractava d'explicar la relació de pes i composició metàl·lica entre ambdós tipus monetaris,

mitjançant  el  recull  de  la  tradició  paramètrica  i  metrològica  de  l'àrea  catalana.  En  l'any 2006,

realitzà, amb brevetat,  un repàs metrològic, anomenat  «Patrones, denominaciones y monedas de

cuenta:  Edad  Media»,  on oferia  una  visió  general  sobre,  precissament,  els  patrons  i  les

denominacions de les monedes medievals més importants, però la seua aportació en l'apartat del

60 M. Clua i T. Marot, "Aproximació a la circulació monetària a la Catalunya del segle XVI: el tresor de Sant Pere de
Rodes", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XXXIII, Girona: 1994, pp. 581-606.
61 M. Clua, "Análisis de las monedas de Jaime II de Aragón procedentes de las excavaciones del SPAL (Barcelona)",
Numisma, 238, Madrid: 1996, pp. 67-90, i M. Clua, Circulació monetària des de l'època medieval a les comarques de
Barcelona, Diputació de Barcelona, Barcelona: 2002.
62 A. Mª Balaguer, Història de la moneda dels comtats catalans, Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Barcelona:
1999. Part de la informació recollida en aquest llibre ja havia estat tractada en la monografia A. Mª Balaguer, M. García
i M. Crusafont,  Historia de la moneda catalana,  de l'any 1986, i en un article encara anterior, A. Mª Balaguer, "La
circulació monetària al Pla de Barcelona a l'època medieval", en  El Pla de Barcelona i la seva història. Actes del I
Congrés d'Història del Pla de Barcelona, Barcelona: 1982, pp. 215-230.
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croat no deixà de ser un recull de notícies anteriors, a causa de la naturalesa sintètica del treball.

Més extens fou l'espai dedicat en 2007 a aquest tipus monetari en l'article «El sistema metrológico

peninsular (siglo XIII)», que desenvolupava les entrades del  Repertorio paramétrico-metrológico

medieval de los reinos hispánicos,  important  monografia seua publicada l'any 1999: tant en un

estudi com en l'altre, Pellicer afirma que la talla del croat fou sempre de 72 peces per marc, amb una

llei d'onze diners i mig d'argent, almenys fins la paralització dels batiments de grossos durant el

regnat de Pere el Cerimoniós63.

Quant  a  les  darreres  aproximacions  monogràfiques  al  gros  d'argent  de  Barcelona,

relacionades directament amb aquest treball, cal destacar el projecte d'investigació que Mª Carmen

Bouzas realitzà, l'any 2011, per al Màster en Conservació i Restauració de Béns Culturals 2010-

2011 (UPV), centrat en el tresor del carrer de la Llibertat. Aquest Treball de Final de Màster, el qual

portava el títol El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, va suposar la col·laboració de

l'autora en la restauració de les més de dos mil peces que restaven per netejar, i la classificació de la

totalitat del conjunt monetari, per a la qual cosa va ser necessari que les Corts Valencianes cedíren,

de manera temporal, al MPV, els croats que mantenien en custòdia. De qualsevol manera, com que

es va tractar d'una tasca més centrada en la restauració que no en l'estudi històric i numismàtic, les

aportacions no foren novedoses, ja que se seguí, en tot moment, el model interpretatiu de Miquel

Crusafont que ja hem tingut ocasió d'exposar, sobretot pel que fa a les variacions de pes i talla al

llarg dels regnats de Pere II fins el de Pere III. La principal aportació s'hi troba en l'identificació de

les tres peces de Pere el Gran que obrin el tresor, i que fins el moment eren desconegudes64.

En els anys 2012 i 2013, l'autor del present treball de doctorat va publicar sengles articles

centrats en el conjunt de croats del tresor del carrer de la Llibertat. El primer d'ells, titolat  «La

troballa monetària del carrer de la Llibertat (València): un tresor de croats dels segles XIII i XIV»,

tractava de donar a conèixer la represa de l'estudi del tresor, i presentava el treball de classificació i

catalogació, encara preliminar, que ajudava a completar el realitzat per Mª C. Bouzas. No obstant, el

fet d'haver seguit les explicacions dels treballs de Crusafont va convertir aquest article en un afegit

dels treballs d'aquell autor, que no va poder aportar res original al panorama de la investigació, més

63 J.  Pellicer,  Repertorio  paramétrico-metrológico  medieval  de  los  reinos  hispánicos,  Asociación  Numismática
Española – Museo Casa de la Moneda, Barcelona – Madrid: 1999;  J. Pellicer, "Sobre los millareses y su transición al
croat en el señorío de Aragón (siglo XIII)", Gaceta Numismática, 158-159, Barcelona: 2005, pp. 43-80; J. Pellicer,
"Patrones,  denominaciones y monedas de cuenta:  Edad Media", Actas del  XII Congreso Nacional de Numismática
(Madrid,  2004),  Madrid:  2006,  pp.  63-105;  J.  Pellicer,  "El  sistema  metrológico  peninsular  (siglo  XIII)", Gaceta
Numismática, 166-167, Barcelona: 2007, pp. 31-32.
64 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, Treball d'investigació del Màster en Conservació i
Restauració de Béns Culturals 2010-2011 (UPV), inèdit: 2011.
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enllà de plantejar l'hipòtesi que la controvertida peça anomenada Botet.179 (Llib. 3 / SIP 33787)

fóra, realment, una moneda i no una prova. L'any següent apareixia «Composició tipològica i anàlisi

metal·logràfica  del  tresor  de  croats  del  carrer  de  la  Llibertat  (València)»,  escrit  arran  de  la

conferència impartida en la seu de l'ANE en Barcelona, el dia 22 de decembre de 2012, titolada «El

tresoret  de  croats  del  carrer  de  la  Llibertat  (València):  composició  tipològica  i  anàlisi

metal·logràfica d'un conjunt dels segles XIII i XIV (Pere II – Pere III)»; en aquest treball, es tornava

a incidir en alguns aspectes relatius a la classificació i catalogació del tresor, i es presentaven, en

relació amb les dades documentals i numismàtiques, els resultats de les analítiques efectuades pel

departament  de  Química  Analítica  de  la  Universitat  de  València  i  l'Institut  de  Restauració  del

Patrimoni  de  la  Universitat  Politècnica  de  València,  amb  algunes  qüestions  relatives  a  certs

elements  de  la  composició  i  la  fabricació  que  després  es  desenvoluparien  en  aquesta  recerca

doctoral65.

2.2. ELS ESTUDIS SOBRE LA PRODUCCIÓ MONETÀRIA BAIXMEDIEVAL.

Diversos investigadors s'han apropat, al llarg dels anys, a la producció monetària durant la

Baixa Edat Mitjana; aquests estudis, malauradament, resulten parcials, pel fet que, sovint, només

tracten  un  o  uns  pocs  aspectes  de  la  cadena  productiva  de  la  moneda66,  sense  endinsar-se,

normalment, en les raons que porten les autoritats emissores a manar l'encunyació de nous tipus

monetaris. En aquest sentit, potser siga F. Retamero l'autor que millor ha sabut explicar les causes

65 M. Sánchez Signes, "La troballa monetària del carrer de la Llibertat (València): un tresor de croats dels segles XIII i
XIV", Archivo  de  Prehistoria  Levantina,  XXIX,  València:  2012,  pp.  309-333,  i  M. Sánchez  Signes,  "Composició
tipològica i anàlisi metal·logràfica del tresor de croats del carrer de la Llibertat (València)", Gaceta Numismática, 186,
Barcelona: 2013, pp. 9-38. El primer treball arrossega alguns errors d'interpretació, propis d'una primera aproximació,
que han estat solucionats en la present recerca.
66 Alguns tan  especialitzats  com el  treball  de  Harriet  White  sobre  les  copel·les  de  Grange  Road,  a  Bermondsey
(Londres),  Grange Road, Bermondsey, London: scientific examination of the cupels. Technology report, o l'estudi ja
clàssic de Mate, de l'any 1969, "Coin dies under Edward I and II", publicat al The Numismatic Chronicle (pp. 207-218).
Altres es troben encara més orientats cap a qüestions molt més tècniques, com els de Martinón-Torres, centrats en
aspectes analítics de certes parts de la producció monetària, sobretot en els processos de copel·lació i en les pròpies
copel·les; hem de destacar els articles de 2005 amb Rehren, T., "Ceramic materials in fire assay practices: a case study
of 16th-century laboratory equipment", en M. I. Prudencio, M. I. Dias, and J. C. Waerenborgh (eds),  Understanding
People through their Pottery.  Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC ‘03),  Lisboa
2003;  el de l'any 2008 amb Thomas, Rehren i Mongiatti  "Some problems and potentials of the study of cupellation
remains: the case of post-medieval Montbéliard, France", aparegut en la revista  ArchéoSciences, 32, i on s'ocupen de
l'interessant conjunt de copel·les de Montbéliard; i el de l'any 2009, signat pels mateixos autors, titolat "Identifying
materials,  recipes  and  choices:  some  suggestions  for  the  study  of  archaeological  cupels",  en  Giumlia-Mair,  A,
Craddock, P, Hauptmann, A, Bailey, J, Cavallini, M, Garagnani, G, Gilmour, B, La Niece, S, Nicodemi, W i Rehren, Th.
(eds),  Archaeometallurgy in Europe 2007: Selected Papers from 2nd International Conference, Aquileia, Italy, 17-21
June.
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del  batiment  i  posada  en  circulació  de  la  moneda medieval,  així  com els  mecanismes  del  seu

funcionament,  més  enllà  dels  aspectes  tècnics  productius,  un camp sovint  molt  més  lligat  a  la

història de la ciència i de la tècnica, que no a la història econòmica.

Ningún señor o estado productor de moneda podía sostener emisiones dilatadas sin

recobrar las piezas con regularidad. Y ello, no tan sólo por recuperar parte del metal

puesto  en  circulación  para  ulteriores  emisiones,  sino,  sobre  todo,  porque  la

recuperación  de  las  piezas  era  la  garantía  de  que  la  moneda  había  cumplido  sus

principales cometidos: someter materias y fijar dominios políticos. Sin esta disciplina,

no se podía garantizar  que estas  piezas  "buenas" alimentaran  tránsitos  monetarios

sostenidos, y que no acabaran perdidas en acumulaciones, como joyas o inertes pesos

de metal. Sólo la exigencia de pagos al poder emisor, aquello que en última instancia

dotaba de sentido al curso legal y sistemático de las piezas entre particulares, podía

estimular la circulación de éstas y evitar prácticas dispersivas y paralizantes67.

La visió de la moneda com un producte que s'encunya destinat al pagament a l'autoritat que

la posa en circulació, valor sense el qual no arribaria mai a batre's, ha estat repetida en altres estudis

del mateix autor68. La producció de moneda en l'Edat Mitjana només té sentit pel sotmetiment de la

matèria primera a l'autoritat,  el  fixament del domini polític i  el  cercle composat per posada en

circulació – recuperació del metall; són aspectes que els treballs dedicats a la forma de producció de

la moneda obvien, centrant-se en la tècnica i també en el vocabulari, però que es troben lligats de

manera inseparable: no hi ha producció, si no hi ha un guany per a l'autoritat emisora. Sobre la base

d'aproximacions anteriors, recentment J. Torró ha sabut explorar recentment aquestes vies del lucre

reial, unides a la circulació i la fabricació monetària, posant les bases per a poder bastir, al llarg dels

propers anys, una explicació àmplia de l'encunyació de moneda medieval69.

En  apropar-nos  a  la  ciència  i  tècnica  de  l'encunyació,  ens  trobem  amb  un  important

entrebanc, pel fet que la majoria d'estudis s'han ocupat de la producció monetària a partir del segle

XV i, sobretot, en època moderna: cal destacar el treball ja clàssic de D. Cooper sobre la fabricació

67 F. Retamero, "Menudas monedas", Gaceta Numismática, 161, Barcelona: 2006, pp. 3-4.
68 F.  Retamero,  "Notas sobre ciudades,  intercambios,  campesinos y registro numismático andalusí",  en  Escenarios
urbanos de al-Andalus y el Occidente musulmán, I Congreso Internacional (Vélez-Málaga, 16-18 de junio de 2010),
Málaga: 2011, pp. 169-186.
69 J. Torró, "Emisión de moneda y recaudación de impuestos hacia 1300: observaciones desde el reino de Valencia y la
Corona  de  Aragón",  en  Dynamiques  du  monde  rural  dans  la  conjoncture  de  1300:  échanges,  prélèvements  et
consommation en Méditerranée occidentale (Bourin, M., Menant, F., Figueras, L., eds.), Roma: 2014, pp. 535-560.
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de moneda70, i les importants aportacions de G. S. Murray a l'enginy de Segòvia, la recuperació,

posada en valor, divulgació i adequació com a museu ha estat la seua principal tasca des de fa molts

anys71. S'ha estudiat l'activitat d'aquest taller monetari, sobretot, a partir de l'època de Felip II, quan

s'hi importa des de la seca tirolesa de Hall la tecnologia necessària per a passar, de l'encunyació a

martell, al molinet mogut per força hidràulica. Molts dels aspectes tecnològics no poden aplicar-se

al nostre període d'estudi; malgrat tot, existeixen algunes generalitats que podem aprofitar, sempre

amb precaució,  com són,  per  exemple,  l'organització  del  treball  o  especifitats  en la  fabricació;

insistim, no obstant, en que cal utilitzar amb molta cura dades posteriors a la Baixa Edat Mitjana

que volen aplicar-se als segles XIII i XIV. No podem oblidar l'obra, amb un caràcter molt general i

diacrònic, de P. Grierson, Monnaies et monnayage, introduction à la numismatique72, o els treballs

de X. Sanahuja sobre la seca del Principat de Catalunya, dedicats al funcionament i producció dels

tallers del territori català en el segle XIX73.

Si  ens  centrem en  la  Baixa  Edat  Mitjana,  període  objecte  de  la  nostra  atenció,  es  pot

comprovar com, tradicionalment, ha primat molt més l'atenció sobre la moneda com a objecte, que

no altres aspectes com el tecnològic o organitzatiu.  És a dir,  existeix molta més bibliografia al

voltant de les peces encunyades, que no sobre la manera en què es van batre, o de quina manera

s'organitzà el personal encarregat de fer-ho. Malgrat tot, cada cop sembla haver un interés major en

aquest camp d'estudi de la moneda baixmedieval,  de manera que tesis  de doctorat com la d'A.

Estrada, defensada l'any 2012,74 han integrat els mètodes de producció dins de temes d'investigació

amb caràcter molt més restringit que el de la numismàtica tradicional; no obstant, cal dir que aquest

treball d'A. Estrada se centra, en major mesura, en un vessant històric-jurídic que no arqueològic o

d'història de la moneda, donada l'especialització de l'autor en història jurídica baixmedieval.

70 D. Cooper, The Art and Craft of Coinmaking. A History of Minting Technology, Londres: 1988.
71 G.  Murray, J. Mª Izaga, J. Soler,  El Real Ingenio de la moneda de Segovia, maravilla tecnológica del siglo XVI,
Fundación  Juanelo  Turriano,  Madrid:  2006. A banda  d'aquesta  obra,  l'enginy  segovià  compta  amb  una  extensa
bibliografia,  de  la  qual  hem de  destacar  una  obra  col·lectiva  al  voltant  dels  diferents  aspectes  de l'organització  i
funcionament dels tallers monetaris: AADD, Casas de la moneda, Segovia y Hall en Tirol, Ayuntamiento de Segovia,
Segovia, 2007.
72 P. Grierson, Monnaies et monnayage, introduction à la numismatique, Lemerle P., París: 1976.
73 Resulten de consulta obligada les publicacions X. Sanahuja, "La seca del Principat de Catalunya establerta a Reus,
Tarragona i Ciutat de Mallorca (1809-1814)", Acta Numismàtica, 26, Barcelona: 1996, pp. 171-182; X. Sanahuja, "La
seca constitucional de Barcelona (1822-1823)",  Acta Numismàtica, 27, Barcelona: 1997, pp. 111-120, i X. Sanahuja,
"Producció de la seca isabelina de Barcelona al període 1836-1854", Acta Numismàtica, 32, Barcelona: 2002, pp. 135-
148.
74 A.  Estrada,  La Casa de la Moneda de Barcelona. Els col·legis d'obrers i moneders de la Corona d'Aragó,  tesi
doctoral defensada el 26-20-2012 a la Universitat de Barcelona, Barcelona: 2012.  Aquesta tesi de doctorat ha estat
publicada l'any 2016 com A. Estrada, La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obrers i de
moneders a la Corona d'Aragó (1208-1714), Pagès editors, Barcelona: 2016. La referència completa d'aquesta obra pot
consultar-se en la bibliografia que es presenta al final del nostre treball.
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Les seques castellanes són les que més atenció han rebut dins la historiografia peninsular,

per sobre de les cases de la moneda de la Corona d'Aragó75, restant aquestes restringides a una

bibliografia centrada, sobretot, en l'àrea de parla catalana. Resulta una mica cridaner, pel fet que els

territoris català i aragonés conserven una major quantitat de documentació històrica que no els de la

Corona de Castella.

Quant  al  tractament  sobre  aspectes  generals  sobre  la  tècnica  i  mètode  de  producció

monetària en l'àmbit castellà, on han estat treballats de manera més extensa, cal citar les importants

aportacions realitzades per J. Torres, A. Roma i R. Córdoba. Torres, abans de la defensa de la seua

tesi doctoral l'any 2003, molt centrada en tractar de comprendre el vocabulari que apareix en la

documentació medieval castellana per a referir-se als diferents estadis, estris i personal que entraven

en joc en la fabricació monetària, ja s'havia ocupat de la producció de moneda amb treballs que

havia anat publicant des de l'any 1996, dins d'una línia d'investigació que podriem anomenar com

«més  filològica» que  no  purament  numismàtica  o  tecnològica,  malgrat  perseguir  l'objectiu

d'entendre,  precissament,  el  procés de l'encunyació baixmedieval.  Els treballs de J. Torres s'han

apropat, així, a la feina en les seques castellanes, sobre les quals incideix en diversos articles, obrint

vies d'estudi per a la qüestió de l'establiment de les cases de la moneda baixmedievals i de quina

manera s'hi organitzaven les tasques de fabricació en aquests edificis76.

75 Les seques de La Coruña, Conca, Toledo, Burgos, Lleó, Sevilla o la casa vella de Segòvia compten amb una extensa
bibliografia  que  ha  estat  tractada  tant  de  manera  general  com local.  Per  contra,  a  la  Corona d'Aragó,  la  seca  de
Barcelona ha monopolitzat la majoria dels estudis sobre els tallers monetaris, seguida per la de València, Perpinyà i, en
molta menor mesura, Mallorca. Altres seques, com Saragossa, Sarinyena, Alacant, Esglésies (malgrat l'important treball
de M. Tangheroni,  La città dell'argento.  Iglesias  dalle  origine alla  fine del  Medioevo con un apendice di  Claudi
Giorgioni  Mercuriali,  Liguori  Editori,  Nàpols:  1985) o  Càller  han  rebut  molta  menor  atenció  per  part  de  la
historiografia; encara per sota, malgrat que existeixen treballs d'àmbit local i, cada vegada més, de context ampli, resten
les diverses seques dels comtats catalans i occitans, així com les seques locals; en aquest darrer sentit, resulta d'obligada
referència la recent obra de M. Crusafont, Història de la moneda de l'Occitània catalana (s. XI – XIII), Institut d'Estudis
Catalans, Barcelona: 2012, o la tesi de X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local. Altres autors, com A. Mª
Balaguer, han incidit també en aquest camp de la moneda i la producció de moneda local.
76 L'obra de J. Torres és bastant extensa, però la seua trajectòria centrada en el vocabulari baixmedieval de la producció
monetària i l'estudi de les cases de la moneda pot traçar-se a partir de certes publicacions de referència, com són J.
Torres,  "Alear,  aleación,  ley y otros términos conexos en la  Romania medieval", Revista de lenguas y literaturas
catalana, gallega y vasca, 5, Madrid: 1995-1996, pp. 129-150; J. Torres,  "España. Cecas medievales y modernas del
reino de Castilla. Un repaso bibliográfico", en I luoghi della moneta. Le sedi delle zecche dell'antichità all'età moderna.
Atti del Convegno Internazionale. Milano, 22-23 ottobre 1999, Comune di Milano, Milà: 2001, pp. 287-296; J. Torres,
"Evolución histórica de la  fabricación de moneda",  en  La moneda en Navarra.  Exposición.  31 de mayo a 25 de
noviembre de 2001 (Hurtado Alfaro, M. A., coord.), Gobierno de Navarra i Caja de Navarra, Pamplona; 2001, pp. 257-
286; J. Torres, "La fabricación de moneda en la Edad Media", XI Congreso Nacional de Numismática, CSIC, Saragossa:
2002, pp. 169-202 (el mateix text es troba publicat en J. Torres, "La fabricación de moneda en la Edad Media", Actas
del  XI Congreso Nacional  de Numismática, Madrid:  2003,  pp.  299-330);  J.  Torres,  Ordenanzas medievales  sobre
fabricación de moneda en Castilla. Edición y análisis del vocabulario técnico, Tesi doctoral defensada en la Universitat
Complutense, Madrid: 2003; J. Torres,  "El procés de fabricació de la moneda medieval".  Mediae Aetatis Moneta. La
moneda a la Mediterrània medieval, Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona: 2006, pp. 61-69, 185-188, 233-
236;  J.  Torres,  "Acuñación  de  moneda:  de  los  talleres  ambulantes  a  las  grandes  factorías",  en Ars  Mechanicae:
ingeniería medieval en España (Grau Fernández, M.), Fundación Juanelo Turriano i Ministerio de Fomento, Madrid:
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D'A. Roma hem de destacar els treballs Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la

Edad Media. Organización, economía, tipos y fuentes, de l'any 2010, on dedica un capítol complet a

la tècnica de fabricació de moneda, i Románico y gótico en la moneda de León y Castilla, de l'any

2013,  obra en la  qual  apareixen diverses  referències  tant  al  personal  com a les  tècniques i  els

tallers77. Es tracta de dos estudis no massa extensos, però molt centrats en l'estudi de la moneda més

enllà de l'objecte: la trajectòria investigadora d'A. Roma s'ha centrat en aspectes com la forma i

tècnica de l'encunyació, la composició metàl·lica de les peces o, fins i tot, l'estudi tipogràfic de les

llegendes monetàries castellanes. Per a nosaltres, és una línia força interessant que, en fugir de la

numismàtica més tradicional i deixant de focalitzar l'atenció solament en l'objecte, aporta una gran

quantitat de dades transversals i multidisciplinars.

La trajectòria de l'investigador R. Córdoba ha estat molt més centrada en els aspectes tècnics

de  la  fabricació  monetària  baixmedieval,  introduïnt-se  en  els  manuals  de  compte,  producció  i

guarisme, i deixant bastant més de banda l'objecte encunyat com a focus d'estudi principal; podriem

dir que la seua obra se centra en el camp de la «història de la tècnica» i la «història de la ciència».

Com en els dos casos anteriors, és una visió renovada de l'apropament a la numismàtica tradicional,

amb la introducció de noves tècniques i línies d'investigació que amplien força l'estudi de la moneda

de la Baixa Edat Mitjana. Potser, la seua obra més destacada siga el manual publicat l'any 2010,

amb el títol Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, una obra que abasta tant les

seques castellanes com les de la Corona d'Aragó; ara bé, les cases de la moneda castellanes reben

una major atenció per part  de l'autor,  allò més segur per ser les que es troben en el seu àmbit

d'estudi més directe. Aquesta monografia fa esment tant a l'organització del treball com als aspectes

més mínims de la producció, recolzant-se força i de manera constant en la documentació d'arxiu de

tots els àmbits que abraça el seu estudi: especialment interessants resulten les diverses referències a

seques tan poc treballades com les d'Esglésies i Càller. No obstant, la informació documental resulta

una mica escassa i sovint repetitiva; malgrat aquest petit entrebanc, resulta una obra de consulta

obligada, i que obri les portes a introduïr-se en un camp encara tan poc tractat en l'àmbit peninsular

com és de la ciència i la tècnica de l'encunyació monetària. En certa mesura, aquest llibre va ser la

continuació  d'investigacions  com la  portada  a  terme  sobre  el  manuscrit  anomenat  H490  de  la

2008, pp. 215-224; J. Torres, "Obreros, monederos y casas de moneda. Reino de Castilla, siglos XIII-XV", Anuario de
Estudios Medievales, 41/2, Madrid: 2011, pp. 673-698.
77 A. Roma, Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la Edad Media. Organización, economía, tipos y fuentes,
ed. Morabetino.es: 2010, i A. Roma, Románico y gótico en la moneda de León y Castilla, ed. Morabetino.es: 2013. Ben
interessant resulta també A. Roma, Notes on castillian coinage. The XIIIth century, ed. Morabetino.es: 2011, una altra
breu monografia en la qual l'autor barreja les evidències documentals amb les peces encunyades, de les quals, a més a
més, reprodueix la tipografia de les seues llegendes.
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Facultat de Medicina de Montpeller, un recetari tècnic, castellà, datat al segle XV, en el qual s'hi

descriuen  diverses receptes medievals per a l'afinament de metalls preciosos que s'empraren en la

fabricació monetària  de la  Corona de Castella.  En l'any 2012, R. Córdoba publicava un treball

encara més especialitzat al voltant de la ciència baixmedieval implicada en la fabricació de moneda,

ampliant un dels aspectes que ja havia avançat en la monografia editada dos anys abans: l'autor

s'ocupà de les aplicacions i els usos que va tenir el tartrat potàsic en les seques peninsulars, també

anomenat en l'àmbit català ròs de bóta78, demostrant que fins els aspectes mínims que havien estat

ignorats o desconeguts fins el moment, resulten no ja només interessants, sinó força útils, per a

comprendre  la  manera  en  la  qual  es  batia  la  moneda  en  els  segles  de  la  Baixa  Edat  Mitjana

peninsular.

Com hem vist, són línies d'estudi les d'aquests tres investigadors que van més enllà de la

numismàtica, com s'ha entès de manera tradicional, i que s'endinsen en allò que podriem anomenar

«història de la moneda» i, com ja hem dit abans, «història de la ciència i de la tècnica», aplicada a la

producció  monetària  baixmedieval.  Cal  afegir,  en  aquest  sentit,  les  aportacions  de  J.  Bayley,

centrades en l'estudi del treball de l'argent des d'una perspectiva tècnica, i no ja d'història de la

tècnica,  i  aplicant al  discurs la disciplina arqueològica;  la seua línia  d'investigació l'ha portat  a

publicar els processos de refinament d'aquest metall en les seques baixmedievals, sota la visió de

l'arqueologia i la comparació de les evidències materials amb la documentació. És el mateix que

faria A. Arles en la seua tesi de doctorat, defensada l'any 2009, ara sota la disciplina de l'arqueologia

experimental, barrejant les restes materials recuperades en excavació arqueològica, la documentació

francesa baixmedieval i els resultats de l'experimentació, i oferint, a més a més, interessants dades

analítiques químiques79.

78 R.  Córdoba,  "Un recetario técnico castellano del  siglo XV: el  manuscrito H490 de la Facultad de Medicina de
Montpellier", En la España Medieval,  28, Madrid: 2005, pp. 7-48; R. Córdoba,  Ciencia y técnica monetarias en la
España bajomedieval, Fundación Juanelo Turriano, Madrid: 2010, i R. Córdoba, "Las rasuras del vino. Aplicaciones y
usos del tartrato de potasio en la España bajomedieval". Mundos medievales: espacios, sociedades y poder. Homenaje
al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, vol. 2, Universidad de Cantabria, Santander: 2012, pp.
1189-1200.
79 Bayley publicaria dos estudis orientats al treball dels metalls en les seques, sobretot l'argent, en J. Bayley, "Processes
in precious metal working", en  Archaeological Sciences 1989. Proceedings on a Conference on the Application of
Scientific Techniques to Archaeology, Bradford, September 1989  (Budd, P., Chapman, B., Jackson, C., Janaway, R. i
Ottaway, B., eds), Oxbow, Oxford: 1991, pp. 125-131, i en J. Bayley, "Medieval precious metal refining: archaeology
and contemporary texts compared", en Archaeology, History and Science: Integrating Approaches to Ancient Materials
( Martinón-Torres, M. i Rehren, Th., eds), UCL Institute of Archaeology Publications, Left Coast Press, Walnut Creek:
2008, pp. 131-150. Entre tots dos, apareixeria una col·laboració amb K. Eckstein al voltant del procés de refinament, ús,
assaig i reciclatge de l'argent en la fabricació de moneda baixmedieval, en J. Bayley i K. Eckstein,  "Silver refining –
production,  recycling,  assaying",  en  (eds),  Archaeological  Sciences  1995.  Proceedings  of  a  Conference  on  the
Application of Scientific Techniques to the Study of Archaeology  (Liverpool, July 1995)  (Sinclair, A., Slater, E. A. i
Gowlett, J., eds), Oxbow Monographs 64, Oxford: 1997, pp. 107-111. Pel que fa a la tesi d'A. Arles, remetem al capítol
III, sobre la fabricació monetària medieval, on l'autor explica els resultats aconseguits en la construcció experimental
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Pel que fa a l'organització del personal de la seca a Barcelona, A. Estrada ha estat un dels

investigadors que més ha tractat aquest tema enllaçat amb línies com la dels mètodes de treball a la

Baixa Edat Mitjana o la «història del dret» i la «història jurídica». Aquest autor s'ocupa des de fa

bastants anys del que anomena el «Col·legi d'obrers i moneders de la Seca Reial de Barcelona»: un

organisme col·legial en el qual s'integraven els obrers i moneders encarregats de la fabricació de

moneda a la seca de Barcelona, abolit a començaments del segle XVIII amb el decret borbònic de

Nova  Planta.  No  obstant,  Estrada  fa  començar  aquesta  institució  ja  en  el  segle  XIII,  quan

l'agrupació dels obrers i moneders, com veurem, i sempre sota la nostra opinió, havia de ser més un

«ofici» que no una organització col·legial, categoria més tardana. Els treballs que porta publicant

des de l'any 2002 han acabat en la redacció de la seua tesi de doctorat, defensada l'any 2012, amb el

títol  de  La Casa de la  Moneda de Barcelona.  Els  col·legis  d'obrers  i  moneders  de la  Corona

d'Aragó.  La  seua  trajectòria  d'investigació  ha  estat  marcada  per  l'estudi  de  la  jurisdicció

baixmedieval centrada, en gran mesura en l'organisme de la seca barcelonesa i el seu funcionament,

així  com en les formes d'organització del  personal  que participava del  procés  de fabricació de

moneda, així com en la trajectòria general de les cases de la moneda de la Corona d'Aragó, sota la

perspectiva jurídica80. 

d'un forn de fosa i en la reproducció de la cadena productiva de la moneda, en A. Arles, Entre monnayage officiel et
faux-monnayage.  La fabrication de  la  monnaie  au marteau en France (XIIIe  -  XVIIe siècles).  Approche physico-
chimique, expérimentale ey historique, 2 vols, tesi doctoral, Université d'Orléans, Orleans: 2009 (per al capítol III que
hem assenyalat, consultar les pàgines 269-510).
80 A. Estrada, "La ceca real de Barcelona en la Baja Edad Media. Notas para el estudio de su organización", Actas del
XI Congreso Nacional de Numismática (Zaragoza, 2002), Fundación Real Casa de la Moneda, Saragossa: 2002, pp.
269-274. Els treballs d'aquest autor s'han introduït també en l'Edat Moderna per a estudiar certs aspectes del Col·legi de
la seca barcelonesa, com en A. Estrada,  "El capítol de la seca reial de Barcelona: notes a propòsit d'un llibre d'actes
(1577-1581)", Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 22, Barcelona: 2004, pp. 77-94. Gràcies a la seua
visió des de l'història jurídica, també ha pogut publicar alguns plets de la seca de Barcelona, d'entre els quals el més
dilatat en el temps va ser el que va mantindre amb el Consolat del Mar, i que ha pogut resseguir a través dels llibres
d'actes, en A. Estrada,  "Alcaldes de la seca versus Cònsols de Mar: apunts sobre un conflicte de jurisdiccions", La
Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI. VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004:
XVIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (R. Narbona, coord.), vol. 1, València: 2005: pp. 583-593. L'idea del
Col·legi  d'obrers  i  moneders  de  la  seca  barcelonesa  ha  estat  tractada  sovint  en  els  treballs  publicats  per  aquest
investigador, com en A. Estrada, "El col·legi de la seca reial de Barcelona. Notas para su estudio", Ivs Fvgit, Revista de
Estudios  Histórico-Jurídicos de la  Corona de Aragón,  12,  Girona:  2005,  pp.  445-461,  però també s'ha ocupat  de
l'organització d'altres cases de la moneda dels territoris de la corona aragonesa a partir del regnat de Pere III, aspecte
que tracta en A. Estrada, "La recepción de la ordenanza mallorquina de 1315 en las cecas medievales de la Corona de
Aragón.  Notas  para  su  estudio", Actas  del  XIII  Congreso  International  de  Numismática  (Madrid,  2003),  vol.  2,
International Numismatic Comission - Ministerio de Cultura - Museo Arqueológico Nacional, Madrid: 2005, pp. 1319-
1325. En A. Estrada, "Els col·legis d'obrers i de moneders en els territoris mediterranis de la Corona d'Aragó", Mediae
Aetatis Moneta. La moneda a la Mediterrània medieval,  Barcelona: 2006, pp. 71-79 torna a defensar el concepte del
Col·legi d'obrers i moneders, ara fent-lo extensiu a altres seques del territori català i aragonés, i acabant de desenvolupar
per complet l'idea en A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona. Els col·legis d'obrers i moneders de la Corona
d'Aragó, Tesi doctoral defensada el 26-20-2012, Universitat de Barcelona: 2012. Aquesta tesi apareixeria publicada poc
després com A. Estrada, La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obrers i de moneders a
la Corona d'Aragó (1208-1714), Pagès editors, Barcelona: 2016.
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Però abans d'A. Estrada, F. Mateu i Llopis estigué, gairebé, el pioner en l'estudi no només de

l'organització  del  personal  encarregat  de  la  fabricació  monetària,  sinó  també  del  procés  i  de

l'instrumental  emprat.  Entre  la  seua  extensa  obra,  gran  part  d'ella  va  centrar-se  en  la  seca  de

València:  aquest  taller  monetari,  refundat  al  segle  XIV durant  el  regnat  de Pere el  Cerimoniós

(només  havia  tingut  activitat  durant  el  regnat  de  Jaume  I),  conserva  una  gran  quantitat  de

documentació custodiada a l'Arxiu del Regne de València, de la qual hem de destacar els inventaris

de materials i les ordenances tècniques. Com anys més tard faria J. Torres, Mateu i Llopis s'ocupà

del vocabulari tècnic que apareixia en aquests inventaris, aquesta vegada no en l'àmbit castellà, sinó

en el  valencià,  tractant d'esbrinar el  seu significat i el  seu lloc dins la cadena productiva de la

moneda.  Els  treballs  d'aquesta  línia  d'investigació  començaren  a  publicar-se  en  una  data  tan

primerenca com 1936; Mateu i Llopis, a més a més, incloïa la documentació emprada, si no tota sí

almenys bona part d'ella, editada per a la seua lectura. Encetava, així, un camí d'estudi lingüístic i

tècnic molt  centrat  en les formes, els  estris  i  el  personal implicat en el  batiment de la moneda

valenciana. Aquesta feina el portaria, ja en l'any 1957, a publicar el llibre de privilegis de la seca de

València.  Malgrat  que els  seus  treballs  ja  han  estat,  en la  majoria,  àmpliament  superats  per  la

investigació actual, i presentar alguns errors, sobretot els publicats en els darrers anys de la seua

vida, l'obra de Mateu i Llopis continúa representant una referència per a l'estudi, sobretot, de les

encunyacions  valencianes  i  de  la  casa  de  la  moneda  de  València,  gràcies  a  la  multitud  de

referències, tant documentals com de troballes, que publicà al llarg dels seus anys de treball81.

Pel  que  fa  a  l'evolució  i  funcionament  de  la  seca  de  Barcelona,  s'ha  convertit  en  una

referència de consulta obligada el treball de Mª E. Ripoll, publicat en l'any 2008, sota el títol  La

Seca o Casa de la Moneda de Barcelona. Dels precedents al segle XIX82. Es tracta d'una monografia

no massa extensa dedicada de manera exclussiva a la seca barcelonesa, per a bastir la qual, l'autora

ha  utilitzat  abundant  documentació  tant  inèdita  com ja  tractada  per  altres  autors  anteriors.  No

obstant,  en  el  seu  treball  es  troben  a  faltar  certs  aspectes  de  la  producció  i  del  personal  més

81 De la línia d'investigació que podriem anomenar «filològica», cal destacar F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval
de  l'exercici  de  la  monederia  segons  documents  valencians  (segle  XV)",  Butlletí  de  Dialectologia  Catalana,  24,
Barcelona: 1936, pp. 98-126, i F. Mateu i Llopis, Glosario Hispánico de Numismática, Barcelona: 1946. Pel que fa a
l'estudi de la tècnica d'encunyació,  veure F. Mateu i  Llopis,  "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias",
Numisma, 1, Madrid: 1951, pp. 69-74. Quant a la seca de València, hem anomenat l'edició del seu llibre de privilegis en
F. Mateu i Llopis, Libro de los privilegios de la ceca de Valencia, València: 1957, una monografia que completaria amb
l'estudi del trasllat del privilegi de la seca de Barcelona a la de València per a reobrir aquesta darrera, i en el qual
s'especifica com ha de funcionar, en F. Mateu i Llopis, "Una versión romance del privilegio de la Ceca de Barcelona de
1339,  hecha  para  la  de  Valencia  en  1369  (Notas  diplomáticas  referentes  al  reinado  de  Pedro  el  Ceremonioso)",
Numisma, 66, Madrid: 1964, pp. 21-29 i F. Mateu i Llopis, "Notas a la versión romance del privilegio de la ceca de
Barcelona de 1339, hecha para la de Valencia en 1369", Numisma, 70, Madrid: 1964 pp. 41-43.
82 Mª E. Ripoll, La Seca o Casa de la Moneda de Barcelona. Dels precedents al segle XIX, Institut d'Estudis Catalans,
Barcelona: 2008.
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específics, però resulta força important pel fet que no existia una obra d'aquestes característiques

dedicada  a  cap  taller  monetari  baixmedieval  de  l'àmbit  peninsular  de  la  Corona  d'Aragó.  Els

precedents de l'estudi de la seca barcelonesa eren ja antics, com els treballs de L. Camós, de l'any

1948, o el clàssic d'A. Elias de Molins, de l'any 1901, molt incomplet, però un important precedent

sens dubte83. 

El  funcionament  de  les  seques  en  l'àmbit  europeu  ha  estat  tractat  de  manera  diversa  i

extensa.  Volem remarcar ací l'obra de P. Spufford, centrada en l'organització de les cases de la

moneda europees en la Baixa Edat Mitjana, una via d'estudi que ha donat dos destacats treballs,

«Mint  organisation  in  late-medieval  Europe» i,  més  recent,  «The  mint  buildings  of  Medieval

Europe». Tant en l'estudi de la moneda italiana, com de les seques d'Itàlia, L. Travaini ha estat una

de les investigadores fonamentals, sobretot amb l'excel·lent treball sobre l'organització de les seques

medievals Mint Organisation in Italy between the Twelfth and Fourteenth Centuries: a Survey, que

ja resulta un estudi de referència. Aquesta línia ha estat seguida per ella mateixa fins l'actualitat,

publicant i coordinant noves aportacions al coneixement de les cases de la moneda baixmedievals,

italianes i europees, com en l'edició i publicació de les actes del Convegno Internazionale celebrat a

Milà en 1999 precissament al voltant d'aquest tema. A. M. Stahl ha participat d'aquesta tendència

investigadora sobre les seques de la Baixa Edat Mitjana, publicant, entre altres estudis, una obra que

s'ha convertit aviat en un referent d'aproximació monogràfica a un taller tan important com és el de

Venècia, amb The Mint of Venice in the Middle Ages: Stahl, amb molt bon criteri, basteix un discurs

en el qual explica com, què i per què estigué en funcionament la seca veneciana al llarg dels segles

medievals. Des d'una perspectiva arqueològica abordaren I. Alexandra, J. Argüello, P. Dordio i R.

Teixeria l'estudi de la casa de la moneda de Porto en l'any 1998, arran les tasques d'excavació

realitzades en l'edifici; actualment, és una de les poques intervencions arqueològiques publicades

d'un taller monetari baixmedieval. Durant l'excavació, es van poder determinar les fases d'evolució

de  l'edifici  i  els  diferents  espais  emprats  per  a  la  fabricació  monetària,  els  quals,  segons  la

distribució presentada pels autors, difereixen un poc d'allò que mostren la majoria de les seques

europees: el procés de lliga dels metalls no es produiria en el propi edifici de la seca, sinó que el

metall arribaria ja lligat, no se sap si en lingots o d'altra manera, i en la seca només s'hi retallaria per

a aconseguir els cospells que s'haurien d'amonedar84.
83 A.  Elias de Molins,  "Numismática 1. Seca de Barcelona. Edificio que antes había pertenecido al Temple, 1328".
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,  vol. V, Colegio Nacional de Sordomudos, Madrid: 1901, pp. 815-817. L.
Camós,  "La  casa  de  la  seca  de  Barcelona", Barcelona.  Divulgación  Histórica.  Vol.  V,  Publicaciones  del  Instituto
Municipal de Historia, Barcelona: 1948: pp. 106-110.
84 P.  Spufford,  "Mint organisation in late-medieval Europe",  Late Medieval Mints: Organisation, Administration and
Techniques, Oxford:  1988,  pp.  7-29,  i  P.  Spufford,  "The  mint  buildings  of  Medieval  Europe", XIII  Congreso

48



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

Quant a l'estudi dels encunys, hem de desplaçar-nos fora de l'àmbit de la Corona d'Aragó per

a trobar obres de referència. No podem deixar d'assenyalar les investigacions de B. J. Cook: resulta

molt interessant la seua aproximació a l'estudi dels encunys medievals anglesos,  «Coining dies in

medieval England», que pot complementar-se amb treballs com el de A. H. Levy al voltant de la

fabricació dels encunys i, encara que un poc més antic, el de M. Mate sobre els encunys sota els

regnats d'Eduard I i Eduard II (1272-1307 i 1307-1327 respectivament; els seus períodes de govern

coincideixen amb l'etapa del croat que estudiem en aquest treball)85. En l'àmbit peninsular, resulta

molt important la col·lecció d'encunys i estris d'encunyació del museu de Navarra, publicats per M.

Ibáñez en l'any 2003, en un estudi bastant poc comú en la historiografia peninsular86.

2.3. APROXIMACIONS ANALÍTIQUES A L'ESTUDI NUMISMÀTIC.

Les  anàlisis  metal·logràfiques  no  han estat  força  comunes  dins  de  l'historiografia  de  la

moneda medieval catalana, ja que es tracta d'un camp d'estudi relativament recent. Potser, una de les

primeres aproximacions més interessants a nivell peninsular haja estat la realitzada l'any 1996 pels

investigadors J. M. Abascal, P. P. Ripollès i M. Gozalbes, amb la publicació de diverses proves de

composició metàl·lica efectuades sobre diferents monedes d'època antiga, medieval i moderna. No

es va analitzar, malauradament, cap croat, però sí peces de billó de la seca de Barcelona. Sembla

que es pretenia portar a terme més anàlisis, però els citats autors mai no van a arribar a continuar

aquesta interessant línia. Només dos anys després, M. Ibáñez presentava el resultat de l'anàlisi de 34

Internacional de Numismática, Madrid 2003, Actas, Madrid: 2005, pp. 1059-1065. L. Travaini, "Mint Organisation in
Italy between the Twelfth and Fourteenth Centuries: a Survey",  Later Medieval Mints: Organisation, Administration
and Techniques. The Eighth Oxford Symposium, on Monetary History,  BAR, Oxford: 1988, pp. 39-60, i L. Travaini
(ed.), I luoghi della moneta. Le sedi delle zecche dell'antichità all'età moderna. Atti del Convegno Internazionale 22-23
ottobre 1999, Comune di Milano - Regione Lombardia - Università degli Studi di Milano, Milà: 2001. A. M. Stahl, The
Mint of Venice in the Middle Ages, The John Hopkins University Press, The American Numismatic Society, Baltimore:
2000. I. Alexandra, J. Argüello, P. Dordio i R. Teixeria, "Excavaciones arqueológicas en la casa de la moneda de Oporto
(sgs.  XIV-XVI)",  I  Simposium  de  Arqueología  Medieval.  Homenaje  al  profesor  Riu, Universitat  de  Barcelona,
Barcelona: 1998, pp. 57-72.
85 B. J. Cook, "Coining dies in medieval England". The Numismatic Chronicle, 160, Londres: 2000, pp. 219-247; A. H.
Levy, "The making of coin dies", Israel Numismatic Journal, Studies in Memory of Paul Balog, 10, Jerusalem: 1988-
1989, pp. 137-141; M. Mate, "Coin dies under Edward I an II", The Numismatic Chronicle, 9, Londres: 1969, pp. 207-
218.
86 M. Ibáñez, La colección de útiles de acuñación del Museo de Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona: 2003. L'any
2006 es publicava A. Estrada,  "Monedas y útiles monetarios en un grabado inédito catalán de 1646: propuesta de
identificación" Numisma, 250, Madrid: 2006, pp. 537-554, en el qual s'estudiava un conjunt d'estris per a l'encunyació
reproduïts  en  un  gravat  català  del  segle  XVII.  Malgrat  allunyar-se  del  nostre  període  d'atenció,  resulta  un treball
interessant que aprofondeix en el coneixement de la tècnica i les eines emprades en la fabricació de la moneda catalana,
consolidant aquestes noves línies d'investigació.
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diners i 6 òbols dels regnes de Pamplona/Aragó i Navarra, però aquesta vegada el treball tampoc

comptà la continuïtat que hauria estat desitjable87.

La moneda castellana ha comptat també amb estudis analítics, els resultats dels quals foren

publicats,  en l'any 2010, per  A.  Roma i  F.  Guitián en una breu monografia.  Al llarg dels  cinc

capítols dels quals consta, els dos autors presenten els resultats de les analítiques realitzades sobre

un conjunt de monedes batudes entre els segles XI i XIV als territoris de Castella i Lleó, així com la

interpretació dels resultats, centrant-se en l'evolució dels elements traça i en la corelació entre els

distints  metalls  de  les  lligues  de  les  monedes,  amb l'objectiu  d'establir  patrons  d'evolució  dels

elements químics presents en les peces analitzades per períodes i seques. El treball resulta sintètic i

molt ben estructurat, mostrant tots els resultats en apartats i taules, i centrant-se en bastir un model

evolutiu dels elements químics que van intervindre en la fabricació monetària castellana i lleonesa

entre els segles assenyalats. Ara per ara, es pot dir que és el treball més complet i destacat quant a

estudis metal·logràfics aplicats a la numismàtica medieval peninsular88.

L'anàlisi  metal·logràfic  s'ha  mostrat,  cada  cop  més,  una  eina  fonamental  per  a  l'estudi

numismàtic, pel fet que permet esbrinar la composició intrínseca de les monedes, i comparar els

resultats amb la documentació: lleis, lligues, matèries, productes o mètodes i sistemes de producció

són alguns dels camps que es poden confrontar amb allò que retornen els anàlisis metàl·lics. Cada

vegada guanyen més terreny les proves no destructives, perquè permeten conservar intacta la peça

que se sotmet a l'anàlisi; resulta interessant, com a introducció a aquest camp d'investigació, l'article

publicat per M. Marsal l'any 2013 en el qual, en una primera part s'hi presenta, amb brevetat i

síntesi,  una  enumeració  de les  tècniques  analítiques  no  destructives  que  poden aplicar-se a  les

monedes, per a passar després a mostrar dos casos d'analítica per fluorescència sobre dos grups

d'anàlisi efectuats en peces de Felip V, Ferran VI i Carles III89.

Malgrat  la  seua  bona  aplicació  en  la  numismàtica  i  la  història  monetària,  l'analítica  de

monedes no es troba massa ben representada en els congressos dedicats a les tècniques d'anàlisi.

Com un exemple recent, podem fixar-nos en el X Congrés Ibèric d'Arqueometria, celebrat entre els

87 J. M. Abascal, P. P. Ripollès i M. Gozalbes, "Varia metallica (I): anàlisi de monedes antigues, medievals i modernes",
Acta Numismática, 26, Barcelona: 1996, pp. 17-52, i M. Ibáñez, "Estudio metalográfico de monedas medievales: Reino
de Pamplona-Navarra, siglos XI-XIII", Numisma, 241, Madrid: 1998, pp. 59-93.
88 A.  Roma i  F.  Guitián,  Composición  metálica  de  las  monedas  leonesas  y  castellanas  de  la  Edad  Media,  ed.
Morabetino.es: 2010.
89 M. Marsal, "Técnicas de análisis químicos no destructivos aplicados a la numismática", Gaceta Numismática, 186,
Barcelona: 2013, pp. 3-8.
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dies 16 i 18 d'octubre de l'any 2013 en Castelló, en el qual només va presentar-se una comunicació

sobre analítica monetària, realitzada sobre peces del segle III a.C.90

Ha  estat  fora  del  territori  espanyol on  major  nombre  d'estudis  analítics  s'han  efectuat.

Clàssics són ja els estudis de J. M. Peixoto,  «Non-destructive Methods of Chemical Analysis of

Coins: Results of their Use for the Study of Medieval Coins», de l'any 1984, i els de G. Carter i  M.

Booth  «X-Ray  Fluorescence  Analysis  of  Copper-based  Coins» o  «Chemical  composition  of

cornados novenes of sancho IV of Castile and Leon», ambdós apareguts en la dècada de 1980. El

mètode d'anàlisi per activació de neutrons, no destructiu també, ha estat tractat de manera una mica

més recent per E. H. Bakraji i A. Sarhell en un interessant article en què expliquen els resultats de

radiar diversos dírhems omeies, a partir del qual s'hi presenten les composicions creuades amb les

dades històriques91.

Però ha sigut, en els darrers anys, M. Martinón-Torres qui ha realitzat les aportacions més

actuals al camp de l'anàlisi química aplicada a tots els aspectes tant de la fabricació de la moneda,

com de la pròpia peça monetària. Són força interessants els diversos articles apareguts entre els anys

2005 i 2009 al voltant de l'anàlisi de les copel·les emprades en els assaigs de seca a la Baixa Edat

Mitjana,  un  material  poc  identificat  i  treballat  (sobretot  per  les  dificultats  de  trobar  alguna

d'aquestes  copel·les  en  el  transcurs  d'una  excavació  arqueològica,  a  causa  de  la  seua  fecle

composició i la destrucció sistemàtica després del seu ús); resulta de consulta gairebé obligatòria

l'estudi, junt amb altres companys, de la col·lecció de copel·les recuperades en l'excavació francesa

de Montbéliard. No és l'únic estudi sobre copel·les, pel fet que, només dos anys després, H. White

publicava l'estudi del conjunt de Grange Road, a prop de Londres: no obstant, aquest article se

centra en l'objecte arqueològic, sense integrar cap tipus d'anàlisi física o química. També ha tractat

90 La comunicació, llegida en el congrés el dia 18 d'octubre de 2013, s'ha publicat en el volum d'actes com B. Gómez-
Tubío, A. I. Moreno-Suarez, M. Á. Respaldiza, F. Chaves, Rr. Pliego, I. Ortega-Feliu, F. J. Ager i S. Scrivano, "Análisis
de monedas del siglo III a.C. en la Península Ibérica mediante un equipo portátil de fluorescencia de rayos X", Actas X
Congreso  Ibérico  de  Arqueometría   (16-18  octubre  de  213)  (Juanes,  D.,  Roldán,  C.,  coords),  Subdirección  de
Conservación, Restauración e Investigación IVC+R de CulturArts Generalitat, València: 2014, pp. 322-324.
91 J. M.  Peixoto, "Non-destructive Methods of Chemical  Analysis of Coins: Results of their Use for the Study of
Medieval Coins",  Problems of medieval coinage in iberian area, 1, Instituto Politécnico, Santarém: 1984, pp.  13-47.
Pel que fa als estudis de G. Carter, encara que fora de la nostra àrea d'interés. G. Carter, "Chemical composition of
cornados novenes  of  sancho IV of  Castile  and  Leon",  Problems  of  medieval  coinage in  iberian area,  3,  Instituto
Politécnico, Santarém: 1988, pp. 307-314, i amb la col·laboració de M. Booth per a l'anàlisi de monedes de billó, G.
Carter i M. Booth, "X-Ray Fluorescence Analysis of Copper-based Coins",  Problems of medieval coinage in iberian
area,  1,  Instituto Politécnico,  Santarém: 1984,  pp.  49-69.  Més recent  és  E.  H.  Bakraji  i  A.  Sarhell,  "Analysis  Of
Umayyad Islamic Silver Coins (Dirhams) By Using Instrumental Neutron Activation Analysis", Nuclear Science and
Techniques,  v.  10 (1),  Xina:  1999, pp. 61-64. Els treballs sobretot  d'E. H.  Bakraji  s'han centrat,  principalment,  en
l'analítica de materials arqueològics, com les ceràmiques síries.

51



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

el vessant de la composició de les lligues monetàries, aplicant la tècnica de fluorescència de rajos X

com a mètode no invasiu i no destructiu, la tendència actual per a aquest tipus de treballs92.

L'any 2011 es publicà en la revista  Electroanalysis  un estudi centrat  en la tècnica de la

voltametria de micropartícules per a l'anàlisi dels productes de corrosió de les monedes, prenent

com a mostra els grossos d'argent de Barcelona del tresor del carrer de la Llibertat.  Segons els

autors de les proves, portades a terme pel departament de Química Analítica de la Universitat de

València i per l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, es

tracta d'una aplicació poc tractada per a aquest tipus d'analítiques; va permetre comprovar, a banda

de la composició dels productes que havien participat en el procés de corrosió de les monedes, la

presència  d'alguns  elements  químics  que,  en  principi,  no  es  pensava  que  apareixerien,  com el

mercuri, com més endavant veurem, i al qual en el seu moment se li donà molta importància. Part

d'aquests resultats foren emprats per Mª C. Bouzas per al seu Treball Final de Màster, que ja hem

tingut ocasió d'esmentar més enrere93.

Encara més recent és l'aportació de les analítiques metal·logràfiques a la moneda gallega

medieval, efectuades sobre un total de 59 peces: encara que fora del nostre àmbit d'estudi, cal fer-ne

menció, pel fet d'incloure un apartat específic sobre anàlisis de metall en un catàleg dedicat a la

moneda medieval. L'autor, P. Núñez, no només aporta els resultats químics, sinó que, al mateix

temps, els compara amb altres analítiques publicades, sobretot les d'A. Roma que ja hem comentat, i

92 La  bibliografia de M. Martinón-Torres  resulta  extensa,  per la qual  cosa anem a destacar,  solament,  alguns dels
treballs que després utilitzarem en el cos d'aquesta investigació. Encara que tardà per al nostre camp d'estudi, resulta
interessant l'aproximació a un conjunt de materials ceràmics del segle XVI destinats a tasques d'assaig, en M. Martinón-
Torres i Th. Rehren, "Ceramic materials in fire assay practices: a case study of 16th-century laboratory equipment", en
Understanding People through their Pottery. Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC
‘03), Lisboa 2003 (Prudencio, M. I., Dias, M. I. i Waerenborgh, J. C., eds), Institut Portugués d'Arqueologia, Lisboa:
2005, pp. 139-149. Quant a l'estudi de les restes de copel·lació en el conjunt de materials arqueològics de Montbéliard,
veure M. Martinón-Torres,  N.  Thomas,  Th.  Rehren,  A. Mongiatti,  "Some problems and potentials  of  the study of
cupellation remains: the case of post-medieval Montbéliard, France".  ArchéoSciences,  32, Rennes: 2008, pp. 59-70;
aquest article fou publicat també en línia, i pot consultar-se de franc en la URL http://archeosciences.revues.org/948.
També al voltant de l'estudi analític de les copel·les baixmedievals,  M. Martinón-Torres, N. Thomas, Th. Rehren, A.
Mongiatti,  "Identifying materials, recipes and choices: some suggestions for the study of archaeological cupels", en
Archaeometallurgy in Europe 2007: Selected Papers from 2nd International Conference, Aquileia,  Italy, 17-21 June
(Giumlia-Mair,  A,  Craddock,  P,  Hauptmann,  A,  Bailey,  J,  Cavallini,  M,  Garagnani,  G,  Gilmour,  B,  La  Niece,  S,
Nicodemi, W i Rehren, Th., eds), Associació Italiana de Metal·lúrgia, Milà: 2009, pp. 435-445. El camp d'estudi de les
lligues metàl·liques ha estat tractat en T. Kearns, M. Martinón-Torres i Th. Rehren, "Metal to mould: alloy identification
in experimental casting moulds using XRF", Historical Metallurgy, 44 (1), Northill, Bedfordshire: 2010, pp. 48-58. Pel
que fa al treball sobre les copel·les de Grange Road, es troba publicat en H. White, Grange Road, Bermondsey, London:
scientific examination of the cupels. Technology report, Research Department report series (English Heritage, Research
Department), 91, English Heritage, Portsmouth: 2010.
93 A.,  Doménech, M. T. Doménech-Carbó, T. Pasies i Mª C. Bouzas,  "Application of Modified Tafel Analysis to the
Identification of Corrosion Products on Archaeological Metals Using Voltammetry of Microparticles", Electroanalysis,
23, Weinheim: 2011, pp. 2803-2812. Pel que fa a Mª C. Bouzas i el seu Treball Final de Màster, Mª. C. Bouzas,  El
tesoro de calle Libertad: estudio y conservación.
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amb la documentació medieval. Ens interessa, sobretot, pel que fa al present treball de recerca,

l'atenció que centra en els continguts en argent de la moneda de la Galícia medieval94.

Pel que fa a l'anàlisi estadística, és un vessant d'investigació encara poc desenvolupat en el

nostre territori, sobretot pel que fa a la moneda de la Baixa Edat Mitjana. Resulta pioner l'estudi de

F. J. Mora, titolat «El coeficiente entre el número de ejemplares y el número de cuños; alcance de su

contenido de información estadística», aparegut l'any 1979, on l'autor mostrava com podia obtenir-

se un coeficient fiable d'un volum d'emissió determinat, a partir dels càlculs estadístics aplicats al

nombre d'encunys i al nombre d'exemplars conservats en la mostra a estudiar; no obstant, resulta un

contingut molt tècnic que obvia el desenvolupament de diversos conceptes matemàtics i que, per

tant,  dificulta la seua comprensió.  L'obra de referència per al  camp de l'estadística aplicada als

estudis numismàtics no apareixeria fins l'any 1985; el seu autor, L. Villaronga, escrigué  una breu

monografia  que  presenta  el  mateix  problema  que  el  treball  anterior  que  hem  comentat:  la

comprensió de certs aspectes és una mica dificultosa si no es compta amb una base matemàtica un

poc ampla, pel fet que Villaronga dóna per coneguts molts dels processos que aplica. A més a més,

s'hi troba l'entrebanc del salt tecnològic que s'ha produït entre 1985 i els nostres dies, ja que moltes

de les operacions que l'autor exposa, les explica per a la seua solució mitjançant les calculadores

científiques del moment,  quan en l'actualitat  el  mètode de treball  es basa en els  fulls  de càlcul

informàtic.  De qualsevol  manera,  continúa  sent  una  obra clàssica  i  de  consulta  obligada  per  a

començar  a  endinsar-se  en  l'estudi  estadístic  d'una  mostra  numismàtica.  Totes  les  operacions

estadístiques mostrades en aquesta obra poden adaptar-se al mètode actual de treball95.

94 P. Núñez, Moneda medieval gallega: catálogo comentado, Autor-Editor: 2018.
95 F.  J.  Mora,  "El  coeficiente  entre  el  número  de  ejemplares  y el  número  de  cuños;  alcance  de  su contenido  de
información estadística", en Symposium Numismático de Barcelona (1º, 1979: Barcelona), vol. 1 (Villaronga, L., dir.),
Institut d'Estudis Catalans i Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Barcelona: 1979, pp. 509-529, i L. Villaronga,
Estadística  aplicada  a  la  numismática, Asociación  Numismática  Española,  Barcelona:  1985.  Cal  afegir  un  article
anterior, orientat a la discussió del mètode que s'ha d'aplicar al procés d'investigació en numismàtica, en L. Villaronga,
"Comentarios sobre metodología en la investigación numismática", Numisma, 138-143, Madrid: 1976, pp. 17-37.
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3. DEFINICIÓ I EVOLUCIÓ DE LA MONEDA GROSSA DE BARCELONA.

El  gros  d'argent  de  la  ciutat  de  Barcelona,  tradicionalment  conegut  en  la  bibliografia

numismàtica amb el nom de croat, és una moneda creada l'any 1285 com a múltiple del diner de

tern, amb un for oficial d'un sou de diners durant els segles XIII i XIV. Al llarg del present capítol,

presentarem totes  les  dades  que  hem pogut  recollir  al  voltant  de  la  seua  definició  i  evolució,

centrant-nos principalment en el que hem denominat «primera etapa del gros de Barcelona», la qual

comprèn els regnats de Pere II i Pere III.

El capítol s'estructura en quatre parts diferenciades, divides en diversos epígrafs. En primer

lloc, ens ocupem de l'objecte principal d'aquest treball de recerca, el gros d'argent de Barcelona: s'ha

fet un extens repàs a la seua composició, evolució de la seua nomenclatura i disseny d'anvers i

revers, estudiant la moneda en si. El segon bloc s'ha centrat en els antedecents del croat, en com i

per quina raó apareixen aquests tipus monetaris en Europa a partir del segle XII, i quin ha estat el

camí que va portar a l'aparició en la ciutat de Barcelona d'una moneda grossa pròpia, pel fet que no

es va tractar d'un fenòmen aïllat, sinó del fruit d'una dinàmica europea. La tercera part s'ha dedicat a

l'exposició de l'evolució del gros d'argent barcelonès al  llarg dels regnats de Pere II a Pere III,

reservant un epígraf per a les dades principals d'aquesta moneda des de les acaballes del segle XIV

fins la seua supressió a començaments del segle XVIII;  a partir  d'aquest bloc,  el  darrer capítol

s'ocupa d'exposar la nostra hipòtesi de periodització del croat de Barcelona.

3.1. DEFINICIÓ DEL TIPUS MONETARI.

3.1.1. Composició: talla, pes i llei.

Amb el  nom de  gros  o,  de  manera  més  comuna,  croat,  es  coneix  un  tipus  de  moneda

d'argent,  múltiple físic del  diner de tern barcelonès,  batuda en la  seca de Barcelona des de les

acaballes del segle XIII fins a començaments del segle XVIII. També es batrien croats, des del

regnat de Martí  I,  en la  seca rossellonesa de Perpinyà;  les peces encunyades allà mantenien el
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disseny bàsic dels barcelonesos grossos, però presentant ara una marca de seca PP i una llegenda de

revers al·lusiva al rei com a comte del Rosselló96.

El croat de Barcelona fou una creació del rei Pere II, de l'any 1285, i desaparegué amb el

Decret de Nova Planta (1716), després de la Guerra de Successió (1702-1714). L'argent que contè

presenta una llei d'onze diners i mig o, el que és el mateix, onze diners i un òbol, o onze diners i

malla (terme equivalent al d'òbol: mig diner), i una talla de 72/M, prenent com a referència el marc

de Barcelona97. Totes les característiques, tant de composició com de disseny de la nova moneda,

96 J.  Botet recull ordres d'encunyació de croats a Perpinyà des de l'any 1401 fins el 1409, en J. Botet,  Les monedes
catalanes, vol. 2: 192-194. Després de Martí I, la nova dinastia Trastàmara seguiria encunyant aquest tipus de peces en
el taller rossellonès.
97 Per al marc de Barcelona, a partir del qual es van tallar els grossos d'argent des del 1285, hem acceptat un pes de
233'571 grams, calculat per P. Beltrán a partir de l'inscripció trobada a una pila de pesals que actualmente es guarda a
l'Instituto de Valencia de Don Juan. Aquesta pila, conservada a l'interior d'una capsa, presenta dos textos, un a la cara
interna de la tapadora i l'altre a la cara externa. A la banda interior, es pot llegir «Pesa la pila/ mayor xxxx/ vj Lb/ torna
lo pes de aquesta pila Lxxx marchs/ e iiij unces», mentre que a l'exterior hi ha escrit «Es aquest pes tornant a marchs
cxxxvj marchs v/ j// onz.» (P. Beltrán, "Introducción al estudio de las monedas medievales hispano-cristianas desde la
invasión de los árabes en el 711", Numisma, 60, Madrid: 1963, p. 26). El pesatge dels pesals de la capsa li retornava un
pes d'una lliura tendera de Barcelona (407 grams), equivalent a 15 unces de lliura romana, sent la dita lliura de 327
grams (F.  Mateu,  "Acerca  de  los  marcos  de  los  países  de  la  Corona de  Aragón y,  en  especial,  del  de  Valencia",
Numisma, 120-131, Madrid: 1973-1974, p. 399). P. Beltrán indicà, mitjançant la confrontació amb els pesos monetaris
coneguts i la documentació catalana conservada, que el marc de la citada pila era de 4/7 de lliura barcelonesa o, el que
és el mateix, 5/7 de lliura romana, de la qual cosa resultava el pes de 233'571 grams (P. Beltrán, "Introducción al estudio
de  las  monedas  medievales",  pp.  29-30).  Aquest  pes  és  una  mitjana  teòrica  obtinguda mitjançant  el  càlcul  (lliura
romana) x (marc de la pila), és a dir, 327 grams x 5/7 de 327. Aquest pes donat per P. Beltrán entra dins del rang
comprès per altres marcs de pes, com els de Saragossa, Osca o l'antic de València, tots ells entre 233'333 grams i 234
grams (P. Beltrán, "Introducción al estudio de las monedas medievales", p. 38). Quant al pes de l'unça, cal fer una ullada
a l'aproximació realitzada per Xavier Sanahuja, centrada en el cas de les monedes catalanes: «una talla de 72 peces de
valor d'un sou per marc de plata assenyala que una unça d'aquest  metall valia 9 sous» (X. Sanahuja,  Fabricació i
circulació de moneda local, p. 135). Per a Josep Pellicer, el marc es trobaria en un pes de 233 1/7 grams (J. Pellicer, "El
sistema metrológico peninsular", p. 32, quadre 1). 
     Altres investigadors han aportat mesures distintes per al marc de Barcelona: per a J. Botet, el marc per a l'argent en la
seca de Barcelona tindria un pes de 234'2743 grams (J. Botet, Les monedes catalanes, p. 20), lleugerament superior al
que publicaria P. Beltrán, però bastant inferior als pesos que donaren en el seu moment P. Guilhiermoz, amb 276,333
grams efectius i 271,9476 grams teòrics (J. Botet, Les monedes catalanes, p. 15; malgrat haber recollit aquesta notícia,
pot consultar-se el desenvolupament del càlcul de pesos de diversos marcs europeus en P. Guilhiermoz, "Note sur les
poids du Moyen Âge. Pt. 1", Bibliothèque de l'École des Chartes, 67, París: 1906, pp. 161-233, P. Guilhiermoz, "Note
sur les poids du Moyen Âge. Pt. 2", Bibliothèque de l'École des Chartes, 67, París: 1906, pp. 402-450 i P. Guilhiermoz,
"De la taille du denier dans le haut Moyen Âge", Bibliothèque de l'École des Chartes, 84, París: 1923, pp. 265-283) i J.
Salat, a partir de diverses publicacions, amb 266,6835 grams (J. Salat, Tratado de las monedas, vol. I, p. 46), que és el
pes que F. Mateu i Llopis publicarà sota l'epítet «altres» i sense aportar cap referència bibliogràfica, com també fa amb
un pes donat per L. von Ebengreuth de 271,947 grams (F. Mateu i Llopis, "Acerca de los marcos", p. 399).  Altres
investigadors, com A. Mª Balaguer o Miquel Crusafont, han optat per arrodonir el pes del marc a 234 grams i 234,27
grams respectivament (A. Mª Balaguer, Història de la moneda dels comtats catalans, p. 48, i M. Crusafont, Barcelona i
la moneda catalana, p. 154), per a facilitar els càlculs; M. Crusafont tractaria en extens, com veurem més endavant, la
situació del pes del marc i de la talla del croat dins d'una obra de referència amb un caràcter més ampli, M. Crusafont,
Pesals monetaris, amb un caràcter enfocat cap a la producció, distribució i ús dels pesals als diferents territoris de la
Corona d'Aragó, i la seua relació amb la producció i circulació monetàries. Per a J. Pellicer, el marc s'aproparia als
233,28 grams,  producte de multiplicar  un pes  teòric  per  al  croat  de 3,24 grams per  72/M (J.  Pellicer,  Repertorio
paramétrico-metrológico medieval,  p. 68).  F.  Bodega aporta el pes d'un  marc argenter, calculat  en 272,00 grams i
dividit  en  10  unces  de  27,20  grams  o,  el  que  és  el  mateix,  2/3  de  la  lliura  de  Barcelona  (F.  Bodega,  "Marcos
medievales", Numisma, 246, Madrid: 2002, p. 112), amb la qual cosa sembla haver certa diferència amb el pes la lliura
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van ser definides en el  privilegi  de creació,  signat  el  28 de juny de l'any 1285 en la ciutat  de

Barcelona:

Noverint  universi  quod  Nos  Petrus,  Dei  gracia  Aragonum et  Sicilie  rex,  ex  certa  sciencia

confitemur,  et  in  veritate  recognoscimus  vobis  consiliariis  et  probis  hominibus,  et  toti

universitati  civitatis  Barchinone,  quod ad magnam instantiam precium nostrarum et  urgente

necessitate prebuistis nobis consensum cudendi et faciendi monetam de argento cum signo quo

signatur  monete  Barchinone  perpetuo  de  terno;  promittentes  vobis  quod  faciemus  ipsam

monetam cudi bene et legaliter in Barchinona, et non alibi, et de bono, et legali argento, et quod

e  unaquaque  marcha  boni  argenti  ad  rectum pondus  marche  tabule  campsorum Barchinone

faciemus  fieri  et  cudi  septuaginta  duos  denarios  argenti  boni  et  fini  et  non  ultra,  et  quod

unusquisque denarius cudatur et fiat ad legem undecim denariorum et oboli predicte monete

Barchinone perpetue de terno. Damus eciam et concedimus vobis et successoribus vestris, quod

probi  homines  Barchinone  presentes  et  qui  pro  tempore  fuerint,  eligant  ex  se  duos  probos

homines fideles et legales in custodiam predicte monete, et illis duobus, quos ipsi ad hoc eligent,

committimus Nos de presenti guardam sive custodiam dicte monete, et eam legaliter cudi et fieri

faciant98.

Aquest document marcava la manera en què la nova moneda hauria de ser batuda en la seca

de Barcelona, amb el consentiment dels consellers i prohoms de la ciutat: el rei Pere II indicà, de

manera  molt  precissa,  quina  havia  de  ser  la  llei  i  talla  de  la  moneda  d'argent  barcelonesa

(septuaginta duos denarios argenti [...] ad legem undecim denariorum et oboli), fabricada prenent

com a referència el diner de tern, ja que s'haurà de batre a llei d'onze diners i mig d'aquella moneda

instituïda per Jaume I (monete Barchinone perpetue de terno), i els mateixos senyals que carreguen

els menuts de billó (cum signo quo signatur monete Barchinone perpetuo de terno).

Resultava força important establir de manera clara  les propietats de talla i llei de la nova

moneda d'argent, amb l'objectiu que els arrendadors de l'encunyació i els oficials  de la seca de

Barcelona la batéren segons les disposicions pactades amb la universitat barcelonesa. Als consellers

barcelonesa recollit per A. Mª Balaguer, per a la qual tindria un pes teòric de 324 grams, dividida en 12 unces d'uns
27,00 grams, aproximadament, 20 sous de 16,20 grams cadascun, i 168 argenços amb un pes cada argenç de 1,928
grams (A. Mª Balaguer, La moneda dels comtats catalans, p. 48). 
98 Aquesta transcripció ha estat agafada de J. Salat,  Tratado de las monedas, vol. 2: 16, doc. XVI, i actualitzada. La
reproducció completa del document pot consultar-se en el nostre apèndix documental, doc. 10. Aquest privilegi ha estat
recollit, de manera recent i amb una puntuació normativa i actualitzada, en R. Tréton,  El llibre de les monedes de
Barcelona i dels florins d’or d’Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, arxiver reial de Barcelona, per a ús de
la seca de Perpinyà, Textos i Documents, 43, Pagès Editors i Fundació Noguera, Barcelona: 2009, pp. 81-85 (doc. 7).
També apareix publicat en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. III, pp. 267-269 (doc. XIII).
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i prohoms de la ciutat, el rei els reconeixia, cap al final del document, tots els privilegis jurats per

Jaume I quan va establir la moneda de tern (approbamus et confirmamus vobis et successoribus

vestris in perpetuum concessiones, pactiones, promissiones et obligationes quas predictus dominus

rex pater noster fecit vobis), ampliant-los-els per al batiment de la moneda grossa (super factiones

et operatione quam de consensu vestro modo debet facere fieri de predicta moneta argenti)99. A més

a  més,  introduïa  la  concessió  perquè  els  consellers  escollíren,  per  ells  mateixos,  dos  persones

encarregades de la vigilància de la moneda grossa, amb l'objectiu de vetlar per la bona llei i correcta

talla dels grossos, segons allò pactat ([que els consellers] eligant ex se duos probos homines fideles

et legales in custodiam predicte monete).

El primer terç d'aquest document, llavors, creava un vincle estable i de dependència entre la

moneda grossa i  la  menuda, i  entre  els  nous i  els  antics privilegis concedits  per  la Corona als

consellers de la ciutat de Barcelona. Tot seguit, el monarca introdueix les fòrmules protocolàries per

a la protecció de la nova moneda davant els falsaris, prometent que tots aquells que manipularen o

falsificaren grossos serien perseguits i castigats per l'autoritat reial, amb penes corporals i sobre els

béns (totis viribus persequemur et repugnabimus, et in rebus et corpore graviter puniemus). Els

grossos d'argents falsos, a més a més, haurien de ser denunciats als representants del rei, i destruïts

([aquells que tinguen monedes falses] frangant et quod denuntient et  ostendant vicariis et aliis

officialibus nostris eos).  Per a finalitzar, tant el  rei Pere com l'infant Alfons juren els privilegis

concedits per al batiment de la nova moneda, i que mai actuaràn contra allò pactat, ni ells ni els seus

successors  (quod  nunquam  contra  predicta  vel  aliqua  de  predictis  veniemus  per  Nos  vel

interpositam personam).

Amb una talla de 72/M, com marca el document que acabem de veure, la moneda grossa

d'argent hauria de comptar amb un pes teòric i ideal de 3,24 grams100. Entre els regnats de Pere II i

Pere III tingué un for constant de dotze diners de tern, o el que és el mateix, una equivalència en els

mercats a un sou de diners menuts101; aquest aforament fou fet públic el dia 24 d'octubre de 1285,
99 Remetem, com en la nota anterior, a l'apèndix documental d'aquest treball, doc. 10.
100 Aquest pes  deriva  de  dividir  el  pes  que  hem acceptat  per  al  marc  de  Barcelona,  233'571  grams  (P.  Beltrán,
"Introducción al estudio de las monedas", p. 38), entre 72/M: el resultat és de 3'2440 grams. És evident que, amb una
modificació del marc, el pes de les monedes variarà: per a un marc de 234,27 grams, com assenyala M. Crusafont, el
pes dels grossos se situaria en 3,2537 grams (M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 154); encara que semble
poca la diferència, aquest desajust resulta important en el moment de realitzar l'estudi estadístic. J. Pellicer, per la seua
banda,  indica  un  pes  de  3,24  grams  per  als  croats  barcelonesos  (J.  Pellicer,  Repertorio  paramétrico-metrológico
medieval, p. 68, i J. Pellicer, "El sistema metrológico peninsular", p. 32), xifra arrodonida.
101 Pel que fa al mètode de còmput, el comtat de Barcelona segueix el sistema carolingi de la lliura, sou i diner, el més
difòs per tot arreu de l'Europa medieval, en el qual es divideix «la livre en 12 onces et en 20 sous, l'once en 20 deniers
et le sou en 12», tal com apareix «dans un petit traité métrologique, qui remonte aussi à l'époque carolingienne et qui
nous a été conservé par certains manuscrits de la collection des Gramatici veteres», segons P. Guilhiermoz, "Note sur
les poids du Moyen Âge. Pt. 1", p. 162. 
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dos mesos després que la seca de Barcelona començara a batre els grossos, i la seua acceptació fou

obligatòria per a tothom sota penes corporals i sobre els béns102. 

La llei dels grossos barcelonesos es trobava determinada per la seua relació amb la moneda

menuda de tern. Aquesta, amb una composició de 3 diners d'argent sobre 12, contenia un 33,33% de

fi,  o 0,26 grams, aproximadament, d'argent d'onze diners i mig de llei; sense arrodonir el fi del

diner, resulta que 0,2591 grams (per cada menut) x 12 = 3,1089 grams d'argent en cada gros103. A

aquesta xifra, d'argent pur, cal afegir la lliga de coure, calculada en uns 0,14 grams, donant monedes

de 3,24/3,25 grams de pes teòric. És per aquesta corelació en el fi d'ambdues monedes que quan el

desgast dels menuts provoque la pèrdua de part de la seua composició intrínseca en argent, el gros

patirà oscil·lacions en els mercats i, sobretot, retalls i llimadures a causa del manteniment del for a

un sou de diners, com veurem més endavant.

3.1.2. Terminologia: evolució de la denominació del gros d'argent barcelonès.

La terminologia de la moneda grossa d'argent resulta força variada, i malgrat conèixer-se en

l'actualitat pel seu nom més estès de croat o croat de Barcelona (per a diferenciar-lo dels croats

batuts  en la  seca de Perpinyà),  aquesta  no és  la  nomenclatura  que ha  estat  utilitzada  sempre.

«Croat» és un terme emprat en la documentació a partir de l'any 1362, l'ús del qual comença a

decaure al llarg de la segona meitat del segle XVII, quan és subtituït pel de reals, rals o realets 104.

Els documents, a les acaballes del segle XIII, se'n refereixen com a  «diner d'argent», separant-lo

d'aquesta manera de la moneda menuda de billó105, que apareix amb el nom de moneda «perpetuo

de terno»106, i també com a «moneda barcelonesa d'argent» i «moneda de Barcelona d'argent»:
102 La referència sobre l'aforament de la moneda grossa apareix en J. Salat, Tratado de las monedas, p. 69, però no hi
publica el document en qüestió. 
103 Aquesta quantitat ha estat adaptada del càlcul de M. Crusafont per al fi del diner de tern: (234,27 / (18 x 12)) x (3 /
12) x (11,5 / 12) = 0,2598, que multiplicat per 12 dóna el resultat de 3,118 g de fi (M. Crusafont, Barcelona i la moneda
catalana, p. 154). Amb el càlcul del marc que apliquem en aquest treball, el resultat seria el següent: (233,571 / (18 x
12)) x (3 / 12) x (11,5 / 12) = 0,2591 que, multiplicat per 12, és igual a 3,1089, xifra que s'apropa més a la mitjana de
3,10 grams i, per tant, més estable pel fet d'abraçar menys oscil·lacions de pes. J. Pellicer arrodoneix el fi del croat a
3,10 grams (J. Pellicer, Repertorio paramétrico-metrológico medieval, p. 68).
104 M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 166. J. Pellicer recull una notícia d'Usher, publicada en 1943, en
la  qual  assegura  que  a  partir  de  l'any  1444  el  croat  començà  a  ser  conegut  com  «real» (J.  Pellicer,  Repertorio
paramétrico-metrológico medieval, p. 68).
105 Com a «moneda menuda» apareix en el llibre d'ordinacions de seques fet redactar l'any 1285 per Pere II, del qual es
conserva la cópia realitzada al segle XIV:  «deu ordonar la moneda si la fa menuda o grossa» (J. Botet,  Les monedes
catalanes, vol. 3, p. 270, doc. XIII). Al segle XIV, en una provisió d'Alfons III, se la denomina, «denarium minutum»
(J. Salat, Tratado de las monedas, vol. II, p. 29, doc. XXV).
106 El terme perpetuo és una constant en la documentació, i ve a demostrar l'enorme interés del municipi de Barcelona
per no oblidar mai, ni deixar que s'oblide, el privilegi de Jaume I de l'1 d'agost de 1258 en el qual el rei es comprometia
a no mudar la moneda, ni ell ni els seus successors. En 1269, se l'anomena «denarios monetae Barchinonae perpetua de
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- any 1269: diners d'argent107.

- any 1285: moneda d'argent108,  diners  d'argent109,  moneda grossa,  diners  grossos,  diners

d'argent grossos110.

- any 1286: moneda de Barcelona d'argent, moneda d'argent111.

- any 1295: moneda d'argent, diners d'argent112.

Al llarg de tot el  segle XIII, la documentació no arribà a encunyar un únic terme per a

designar  la  nova  moneda  d'argent,  sinó  que  tots  els  que  se  li  apliquen  destaquen  la  seua

característica principal, l'alt contingut en argent, com a element diferenciador respecte la moneda

menuda, la ternal, fabricada en billó.

Encara  que  no  es  tracte  ni  d'una  encunyació  de  llarga  durada,  ni  tampoc  de  la  seca

Barcelona, és important destacar l'ordre de Jaume II, en el context de la conquesta del regne de

Múrcia, l'any 1296, per a batre moneda a Alacant que correguès al territori murcià. S'hi encunyarien

diners menuts i grossos, segons el marc de Barcelona, aquests darrers a una talla de 72/M, amb un fi

d'onze diners i mig d'argent d'onze diners de llei, i un for d'onze diners en lloc de dotze, sens dubte

terno» (J. Salat,  Tratado de las monedas, vol. II, p. 12), en 1285  «monete Barchinone perpetua de terno» (J. Salat,
Tratado de las monedas, vol. 2: 16, doc. XVI;  J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. III, pp. 267-269, doc. XIII i R.
Tréton,  El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 81-85, doc. 7), i en els juraments de confirmació de la moneda
d'Alfons II i Jaume II,  «monetam Barchinone perpetuam de terno» i  «moneta Barchinonensis perpetua de terno» (J.
Salat, Tratado de las monedas, vol. 2: 17, doc. XVII i J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2: 24, doc. XX).
107 El  rei Jaume I mana que no es continue batent a la seca de Barcelona els grossos que havia tractat de fer córrer
l'infant Pere, «ita quod denarius argenteus valeret duodecim denarios monete Barchinone perpetuo de terno» (J. Salat,
Tratado de las monedas, vol. 2, p. 12).
108 En el llibre d'ordinacions de seca de Pere II, «moneda d'argent, que val .i. diner .xii. diners» (J. Botet, Les monedes
catalanes, vol. 3, p. 275, doc. XIII).
109 En el document de creació del gros d'argent, de l'any 1285. Per al terme moneda d'argent, «monetam de argento cum
signo quo signatur monetae Barchinonae perpetua de terno»; per al diners d'argent, «faciemus fieri et cudi septuaginta
duos denarios argenti» (veure la nota 99 per a les referències bibliogràfiques d'aquest document); amb el nom de diners
d'argent també apareix en el llibre d'ordinacions de la seca barcelonesa de l'any 1285.
110 De les  ordinacions per a la seca de Barcelona, fetes redactar per Pere II l'any 1285: la denominació de moneda
grossa, «deu ordonar la moneda si la fa menuda o grossa», diners grossos en «hauran guardats los diners sien grossos
o menuts», diners d'argent grossos en  «la deliurança dels diners d'argent grossos se deu fer [...]; [...] sia de diners
menuts o de diners d'argent grossos [...]», i també, simplement, diners d'argent com apareix en «deuen pendre tots los
diners d'argent» (J. Botet,  Les monedes catalanes,  vol. 3,  pp. 270-275, doc. XIII).  Com que es tracta d'una còpia
realitzada al segle XIV, apareix a l'encapçalament del text el terme croat, que hem decidit no recollir fins més endavant
d'aquest treball. En el nostre apèndix documental, doc. 12.
111 En el jurament d'Alfons II als consellers de Barcelona de la perpetuïtat de la moneda de tern i la d'argent.  Com a
moneda de Barcelona d'argent s'anomena en  «item laudamus, concedimus, et confirmamus monetam Barchinonae de
argento», i, simplement, com a moneda d'argent, «volentes statuentes, quod ipsa moneta de argento currat». Tant la
menuda com la grossa apareix denominada com a diner, però en el cas de la segona s'aclareix que es tracta de moneda
d'argent: «quod unusquisque denarius praedictae monetae de argento recipiatur». (J. Salat,  Tratado de las monedas,
vol. 2, p. 18). En el nostre apèndix, doc. 17.
112 De la confirmació de la moneda d'argent de Barcelona per part de Jaume II, el 12 de desembre de 1295, s'extrau la
denominació de  moneda d'argent,  en  «Nobis  consensum cudendi  et  faciendi  monetam de  argento»,  i  la  de  diners
d'argent en «faciemus fieri et  cudi septuaginta duos denarios argenti».  Totes dos monedes,  la de billó i la grossa,
apareixen com a diners, fent referència a que existeixen dos tipus: «unusquisque denarius» (J. Salat,  Tratado de las
monedas, vol. 2, pp. 24-25). En l'apèndix documental d'aquest treball, doc. 19.
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dues de les causes principals del fracàs de la moneda113. A les peces grosses, les quals, segurament,

mai no arribaren a batre's,  se les anomena moneda d'argent114,  seguint aquella mena de tradició

descriptiva per a denominar els múltiples del diner, com estem veient, mentre que els diners menuts

reben el nom de moneda menuda, de manera genèrica reials o, en la grafia del moment, reyals115. 

 A partir del segle XIV, es multiplica la quantitat de denominacions que la nova moneda rep.

La documentació segueix referint-se'n com a moneda d'argent, i també com a diner d'argent, però

s'introdueix ara la de barcelonesos d'argent, diners barcelonesos d'argent o grossos blancs, a més

d'aparèixer, per primer cop als documents escrits, el terme croat; és possible que s'estiga recollint

una denominació popular, derivada de la gran creu que les peces carreguen al seu revers, a imitació

de la que es pot veure en els diners de tern. Al llarg del segle XIV, fins l'any 1365, les referències

aparegudes en la documentació que hem pogut consultar són les següents:

- any 1317: moneda d'argent, diners d'argent116, moneda de Barcelona d'argent117.

- any 1320: moneda barcelonesa d'argent118.

- any 1329: barcelonesos d'argent119.

113 «El  10 de Novembre de 1296 Don Jaume ordenà al mestre,  guardes,  assajador,  escrivà y capítol dels obrers y
moneders del regne de Múrcia, l'encunyació, a Alacant, pera que tingués curs per tot el dit regne, de moneda d'argent
d'onze diners y mitj de fi, de lley d'onze diners y de talla setanta dos diners el marc de Barcelona, y d'altra moneda de
billó, o menuda, de tres diners de lley y de talla vint y un sous per marc de Barcelona», en J. Botet,  Les monedes
catalanes, vol. 2, p. 80. Apèndix documental, doc. 20.
114 Aquest terme apareix recollit en el manament que «la moneda d'argent que sia a ley de .xi. diners», en J. Botet, Les
monedes catalanes, vol. 3, p. 280.
115 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 81; M. Clua, "Circulación monetaria en Alicante durante la colonización
feudal",  Monedas, todas las caras de la Historia. Colecciones numismáticas del MARQ  (Ramón, J., ed,), MARQ -
Diputación  de  Alicante,  Alacant:  2010,  pp.  58-68.  Quant  a  la  denominació de reials  dels  menuts,  es  conserva un
pagament de l'any 1298 per  «treens e deu solidos reyals de Murcia»,  i una venda de l'any 1301  «per mil e setçens
solidos de reyals de Murcia» (M. Clua,  "Circulación monetaria  en Alicante",  p.  68).  La  informació sobre aquesta
encunyació de moneda murciana en Alacant s'amplia en l'epígraf 3.5 del present treball de recerca, dedicat al regnat de
Jaume II.
116 En el document en què Jaume II, el 30 de setembre de l'any 1317, confirma als consellers i prohoms de la ciutat de
Barcelona la continuïtat i perpetuïtat de les monedes de tern i d'argent. Per a la denominació de moneda d'argent, «nobis
consensum cudendi et faciendi monetam de argento [...]; [...] praedictae monetae argenti», i la derivació  «monetam
argenteam», per als diners d'argent, «faciemus fieri et cudi septuaginta duos denarios argenti»; a cadascuna de les peces
de moneda d'argent continua anomentant-se-la diner (J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 26-27).
117 En una lletra de Jaume II, datada a 1 de desembre de 1317, al bisbe de Barcelona, en la qual li demana a aquest
consell  per  a  fer encunyar a Barcelona una certa  quantitat  de grossos d'argent:  «intendamus monetam Barchinone
argenti cudi» (R. Tréton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 90). Apèndix documental, doc. 27.
118 De la  lletra de Jaume II, del 18 de novembre de 1320, als consellers i prohoms de Barcelona en què els demana
encunyar una quantitat major de grossos d'argent a la què ja havia estat autoritzat per ells: «dicta Barchinone argenti
moneta» (R. Tréton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 90-91); amb el mateix nom apareix en una altra lletra de
Jaume II,  de  28  de  novembre  de  1320,  als  consellers  i  prohoms de  la  ciutat  de  Barcelona:  «de  consensu  vestro
mandaverimus cudi monetam Barchinonensem de Argento» (J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 18). Doc. 26.
119 De  les Rúbriques  de  Bruniquer;  rúbrica  datada  el  14  d'octubre  de  1329,  en  què  els  consellers  de  Barcelona
adverteixen haver vist moneda falsa sota la forma de  «Barcelonesos de argent» (E. G. Bruniquer,  Ceremonial dels
Magnífichs Consellers y Regiment de la ciutat de Barcelona / Rúbriques de Bruniquer, vol. 4, Barcelona: 1913-1916, p.
130, i M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 148).
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- any 1330: barcelonesos d'argent, grossos blancs, diners de Barcelona d'argent, diners

d'argent120.

- any 1338: barcelonesos grossos d'argent, barcelonesos grossos, diners d'argent, moneda

d'argent, barcelonesos d'argent121.

- any 1339: barcelonesos d'argent, barcelonesos122, diners de Barcelona d'argent123.

- any 1340: barcelonesos d'argent124.

- any 1345: moneda de Barcelona d'argent, barcelonesos d'argent, barcelonesos125.

120 En una provisió d'Alfons III, en la qual el rei prohibeix als obrers de seca cobrar beneficis per lliurar els grossos
d'argent, i als mercaders per canviar-los. Per als barcelonesos d'argent «non consueverunt recipere aliquid pro cambio
Barchinonae  argenti»;  «qui  ipsos  Barchinonenses  argenti  recipiebant»;  «dictorum  Barchinonensium  argenti»;
s'introdueix  la denominació de gros blanc, aclarint que es refereix als diners barcelonesos d'argent: «Grosum Album,
seu denarium Barchinonae argenteum»,  i  tot  seguit  només gros,  amb el  mateix aclariment:  «Grosus,  seu denarius
Barchinonae argenteus»;  per  al  terme més simple  i  tradicional  de  diners  d'argent,   «dictis  denariis  argenteis». El
document marca la diferència amb els diners de tern anomenant-los diners de Barcelona menuts,  «denarii Barchinonae
minuti»,  «denarios Barchinonae minutos» (J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 29-30).
121 Pere Vicens donà, en el seu nom i en el del seu pare, compte al Mestre Racional de la moneda batuda en la seca de
Barcelona  entre el  22 de novembre  de  1322 i  el  31 de maig de  1336.  En aquest  document,  els  croats  apareixen
anomenats  com barcelonesos grossos d'argent,  «e quells barchinonesos grossos dargent fossen fets de tayla de .lxxii.
sols per march» o, simplement. barcelonesos grossos, «matexa ley e pes de que son los barceloneses grossos qui ja eren
batuts», de nou diners d'argent (la qual és la forma més repetida en el document i, per tant, sembla que la més normal
per a denominar aquest tipus de moneda en aquell moment), «en fondicions de diners dargent e de menuts», «dargent
alleyat per fer diners dargent», «cobras vos dit maestre en diners dargent» i, el menys específic, moneda d'argent,
«foren  liurats  a  fondre  per  fer  moneda dargent»,  per  a  la  qual  hi  ha  un  «libre  de  monedes  dargent».  Quant  als
barcelonesos d'argent, «quells barchinonesos dargent fossen fets». En diverses ocasions s'hi fa referència als diners
barcelonesos  («diners  barchinonesos»),  sense  afegir  que  siguen  d'argent,  per  a  referir-se  a  la  moneda  pròpia  de
Barcelona, en aquest cas la ternal, amb la qual Vicens fill comptabilitza els diferents muntants (J. Botet, Les monedes
catalanes, vol. 3, pp. 290-310). Document 31 de l'apèndix documental d'aquest treball.
122 Com a «barchinonenses argenti» o, simplement, «barchinones», apareix denominada la moneda grossa en una ordre
de Pere III,  del 12 de maig de 1339 (J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 3, p. 314, i  R. Tréton,  El llibre de les
monedes de Barcelona, pp. 91-92). Són els mateixos termes amb què se'n refereix el mateix monarca en una altra ordre,
del 24 de juny del mateix any (R. Tréton,  El llibre de les monedes de Barcelona, p. 93), i també en una provisió als
jurats de València,  datada el  25 de juliol  (R. Tréton,  El llibre de les monedes de Barcelona,  pp. 97-98).  Dins les
Rúbriques de Bruniquer, en la rúbrica datada el 14 de juliol de 1339, els consellers de la ciutat de Barcelona ordenen
que tothom accepte els  «Barcelonesos â dotse diners», (E. G. Bruniquer,  Ceremonial dels Magnífichs Consellers, p.
130, i M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 153). Apèndix documental final, doc. 32.
123 En la lletra que Pere III envia als representants de Vilafranca del Penedès perquè accepten l'ordre de prendre com a
bons tots aquells grossos que conserven la llegenda. Tot seguit els n'hi fa referència com a barcelonesos (R. Tréton, El
llibre de les monedes de Barcelona, pp. 94-95). Document 34 de l'apèndix documental d'aquest treball.
124 Sota aquesta forma apareix diverses vegades en la lletra que, el 7 d'octubre de 1340, Pere III fa arribar al veguer i al
batlle de Vilafranca del Penedès (R. Tréton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 99-100).  I tant en català com en
llatí («barchinonès d'argent» / «barchinones argenti»), ho fa en una ordre de Pere III, del 10 d'octubre d'aquell mateix
any, al seu veguer de Barcelona i el Vallès (R. Tréton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 101).
125 Pere III ordena, en un document del 30 de juny de 1345, als seus moneders de la seca de Barcelona, que baten els
grossos  amb  la  major  precissió  possible,  i  ho  fa  anoment-los  «monete  Barchinone  argenti  nunc  currentis»,
«barchinones argenti» o, senzillament, barcelonès («barchinones»). Amb els mateixos termes apareix en una ordre,
també de Pere III, del 4 de juliol de 1345, en la qual mana al mestre de la seca de Barcelona que canvie els croats curts
de pes que tothom li porte (J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 3, p. 315), i en la crida del  mateix dia en què fa
pública la decissió que tothom canvie els croats febles portant-los la seca de Barcelona (R. Tréton,  El llibre de les
monedes de Barcelona, p. 106-107). També com a barcelonesos d'argent els anomena Pere III en un nou ban, del 9 de
juliol del mateix any, pel qual els canviadors no hauràn de pesar els grossos que lliuren, però aquells que els reben
poden fer-ho a llur elecció (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp. 316-317 i R. Tréton, El llibre de les monedes de
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- any 1349: barcelonesos d'argent126.

- any 1350: barcelonesos d'argent127.

- any 1362: croats d'argent128.

- any 1365: diners d'argent, croats129.

Destaca la documentació del segle XIV, com hem vist, per la introducció de la denominació

barcelonès  per  a  la  moneda  grossa  d'argent;  així,  apareix  sota  expressions  com  moneda  de

Barcelona o moneda barcelonesa,  acompanyades del mot argent,  per a separar-la de la moneda

menuda o moneda barcelonesa / de Barcelona menuda, és a dir, la de tern. 

Cal destacar l'aparició, a la segona meitat de la centúria, del terme croat, primer en llatí, com

a croatorum argenti i després, simplement, com a croats, en català. Miquel Crusafont opina que la

documentació no fa sinó recollir una accepció popular, derivada de la gran creu que aquest tipus de

moneda llueix al revers com a conseqüència d'haver traslladat al múltiple el disseny del diner de

tern130.  Sembla  derivar  d'una  denominació  popular  que,  a  poc  a  poc,  acabaria  per  passar  a  la

documentació reial. No obstant, s'han donat altres explicacions per a l'aparició del terme croat, com

per  exemple  que  procediria  de  la  paraula  anglesa  groat,  com s'anomenen  els  grossos  d'argent

anglesos, o esterlins131. Allò ben cert és que, malgrat la suposada aparença d'ambdós termes, res

Barcelona, p. 109-110), i en una altra crida que mana fer pública, datada el mateix dia, perquè ningú no gose de rebutjar
els grossos amb pes legal (R. Tréton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 110-112). Apèndix, docs. 46 i 47.
126 Amb aquest terme apareixen els grossos d'argent en l'ordre de Pere III,  del dia 19 de maig de 1349, perquè es
designe a Barcelona encarregats de pesar la moneda d'argent (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp. 321). Doc. 48.
127 En el regest recollit per E. G. Bruniquer, amb data de 13 d'octubre de 1350  (E. G. Bruniquer,  Ceremonial dels
Magnífichs Consellers, p. 157 i M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 149).
128 «[...] usque ad quantitatem centum milium marcharum croatorum argenti», en una lletra de Pere III, del 30 d'agost
de 1362, als consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona perquè li permeten encunyar 100.000 marcs addicionals de
croats; encara apareix com a moneda de Barcelona d'argent quan el text es refereix a la quantitat de marcs a la qual
havia estat el rei ja autoritzat a encunyar, però sense diferenciar si es tracta de grossos en la seua totalitat, o de croats i
moneda menuda (J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 37 i R. Tréton, El llibre de les monedes de Barcelona, p.
112-113).
129 El 21 d'abril de 1365 continúa encara emprant-se, com es recull en la declaració de la reina Elionor a les Corts
reunides en Tortosa, perquè hom respecte la forma i llei de la moneda de Barcelona com fou estipulat en els antics
privilegis, la denominació de diners d'argent, en referència als grossos: «quod dicta moneta Barchinone tam de denariis
minutis quam de argento sit perpetua stabilis» (J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 38 i R. Tréton, El llibre de
les monedes de Barcelona, pp. 114-115). No obstant, el terme de croat sembla haver fet fortuna, i el recull el capítol de
Cort del mateix dia: «axí croats com menuts» (R. Tréton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 147). També ho fa en
el començament en el començament de la còpia del segle XIV de les ordinacions per a la seca de Barcelona, fetes
redactar per Pere II l'any 1285 (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 270). Document 58, apèndix documental.
130 Tant per al terme «croatorum argenti», com per a l'hipòtesi de la derivació del nom de la moneda a partir de la creu
del revers, veure M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 143.
131 Es tracta d'una afirmació que té a veure amb el suposat paral·lelisme entre aquest tipus monetari català i el groat
anglés, anterior a ell. En 1934, F. Mateu i Llopis ja li dedicava a aquesta idea el treball F. Mateu i Llopis, Les relacions
del Principat de Catalunya i els Regnes de Valencia i Mallorca amb Anglaterra i el paralelisme monetari d'aquests
països durant els segles XIII, XIV i XV : (Notes per a un assaig),  Societat Castellonenca de Cultura, Castelló de la
Plana: 1934. Per a M. Crusafont, i n'estem d'acord, «afirmar, doncs, que el croat català copia el tipus del groat anglès és,
senzillament, un despropòsit» (M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 144).
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ténen a veure entre ells: groat és una derivació del terme francés gros, emprada en la denominació

dels diners grossos creats  a França pel rei  Lluís IX, cronològicament anteriors a l'aparició dels

esterlins.

Al llarg del segle XIV, el nom de  «diners d'argent» sofriria un retrocés molt significatiu

davant, a la primera meitat de la centúria, del terme «barcelonès» en totes les formes exposades, a

les qual cal afegir l'aparició, com ja s'havia indicat abans, de la denominació «gros blanc» com a

sinònim; a banda, l'expressió «diners d'argent» sembla no desaparèixer del tot, i malgrat no haver-la

trobada des de l'any 1317 a la documentació, l'any 1365 torna a sortir en un document reial. Açò no

implica de manera obligatòria que fos ja d'ús corrent però, almenys, encara no havia estat oblidada. 

No obstant, aquella que assoliria major fortuna amb el temps seria la de  «croat», la qual

Crusafont documenta, ja de manera habitual, entre els anys 1407, segons un document publicat per

Botet,  i  el  1425 segons les Rúbriques de Bruniquer,  una denominació que no només afecta els

diners d'argent de Barcelona, sinó que també s'aplicà als reials mallorquins i als alfonsins sards,

tipus  monetaris  que  també  porten  una  gran  creu  equilàtera  al  seu  revers.  L'explicació  sembla

idèntica que per a l'aparició del nom "croat" en els grossos de Barcelona, una denominació popular

arran la creu que carreguen aquestes monedes, i que passa al vocabulari de la documentació reial. El

nom de croat perdurarà fins el segle XVII, quan començà a ser substituït pel de rals, reals o realets

(tots tres derivats de l'expressió llatina moneta regalis), termes amb els quals es denominaven les

encunyacions de croats de Carles II132; de qualsevol manera, la primera vegada que apareix ho fa

sota el regnat de Martí I, en l'any 1400133. J. Botet afirma que també foren anomenats mitjançant la

llatinització del seu nom, crucesignatos, però és una afirmació per a la qual l'autor no aporta cap

132 L'ordre del 15 de juliol de 1407, de Martí l'Humà a Bertomeu Cervera, mestre de la seca de Barcelona, perquè hi
encunye croats, els anomena «monetam dargento vocatam Croats» (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 390 i R.
Tréton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 119-121). L'any 1415 es parla ja directament de croats: «puschats
batre e fer batre croats e migs croats dargent»; «axi que la peça dels dits croats valega .xviii. diners a talla de .lxxii.
peces en lo march de barchinona, e la peça dels migs croats .viiii. diners barchinonesos»; «e vuy se fa en los croats de
barchinona» (J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 3, p. 423). L'any 1617 apareix, en les Rúbriques de Bruniquer, el
nom de reials, «de fer rals a 78 lo march», i el mateix any en una llicència de Felip II a Barcelona perquè puga batre
mitjos reials, anomenats sous: «monete vulgo nuncupate solidos, seu dimidia regalia argenti». El 21 de març de 1645,
Lluís XIV de França permetria a Barcelona encunyar «Reals y sous de plata de tern, que antes de las presents guerras
solia  fabricar», i en 1653, després de la guerra, Joan d'Àustria faria extingir la moneda batuda durant la dominació
francesa, manant «que setse sisens fassen un real Cathala». En 1673, dues de les rúbriques d'E. G. Bruniquer recullen la
necessitat de «fabricar moneda de plata com son Reals, y Sous, donant de pes al Real de plata Cathalá vint diners», i la
de «batrer moneda de plata dits Ralets de 16, á 17 diners de plata» en 1698 (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3,
pp.  508,  527  i  531,  i  M.  Crusafont,  Barcelona  i  la  moneda  catalana,  pp.  165-166).  També  es  pot  rastrejar  en
disposicions de Carles II, l'any 1677 ( J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 159). Apèndix documental, doc. 62.
133 Cal assenyalar que el nom no es refereix als croats de la manera que es coneixien en el regnat de Pere III, sinó que
Martí I tracta de crear una nova moneda grossa, amb una talla de 68/M i llei d'onze diners d'argent (J. Salat, Tratado de
las monedas, vol. 1, p. 159, i vol. 2, p. 48, doc. XLVI).

64



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

referència que ens haja pogut orientar, i que no hem pogut comprovar amb la documentació amb la

qual comptem134.

Més estranya  i  desconeguda és  l'aparició  del  terme  «ternat» per  a  referir-se  als  grossos

d'argent. Ho fa l'any 1407, en un dels regests de les Rúbriques de Bruniquer, una denominació que

no sembla haver fet gaire fortuna i que podria ser bastant tardana, donada la data de compilació

d'aquesta obra. Tampoc no resultat  conegut el  terme  «xamberc», almenys aplicat a aquest tipus

monetari135.

De qualsevol manera, el nom de croat és el que amb major freqüència apareix la moneda

grossa de Barcelona a la documentació reial des de començaments del segle XV fins al segle XVII,

quan es constata el desplaçament, com ja s'ha comentat, per les denominacions de ral, real i realet,

amb les quals perduraria fins la desaparició d'aquest tipus monetari al segle XVIII. 

3.1.3. Disseny dels grossos d'argent de Barcelona.

El disseny dels grossos d'argent de Barcelona és força característic, i es mantindria sense

canvis en els seus trets més bàsics des de la creació de la moneda, fins la seua extinció. Tant l'anvers

com el revers copien els diners barcelonesos de tern, seguint la disposició de Pere II en 1285 perquè

s'encunyara moneda d'argent amb els símbols que carregaven els menuts (cum signo quo signatur

monetae Barchinonae perpetua de terno)136. Les dues monedes, menuda i grossa, es diferenciarien

en diversos aspectes, com el mòdul, el pes i, sobretot, la llei.

A l'anvers,  els  grossos  d'argent  de  Barcelona  presenten,  en  posició  central,  el  bust  del

monarca, sempre de perfil i cap a l'esquerra, de la mateixa manera que en els diners de tern137. El rei

134 J.  Botet,  Les monedes catalanes, vol. 2, p. 68. També apareix, sense referència, en O. Gil Farrés,  Historia de la
moneda española, p. 140.
135 Per a la denominació dels grossos com a ternats,  «En lany 1407, muntaren los Ternats que valían dotse diners â
devuyt diners, y malla, y en lany 1425 foren tornats â quinse diners» (E. G. Bruniquer,  Ceremonial dels Magnífichs
Consellers, p. 131 i M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 142). Per al terme xamberc, l'ús del qual sembla
confús en referència als grossos d'argent barcelonesos, veure J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 159).
136 Per a les referències bibliogràfiques del document de creació de la moneda grossa, veure la nota 99.
137 Al comtat de Barcelona, l'adopció de la figuració del rei en perfil no es produeix, llevat dels casos excepcionals de
Berenguer Ramon I (1018-1035), Ramon Berenguer I (1035-1076) i Ramon Berenguer IV (1131-1162), fins el regnat
de Jaume I, al contrari del que ocorria al regne d'Aragó, on el costum de representar el bust dels monarques en aquesta
posició és força antic i es pot rastrejar, fins i tot abans, de l'unificació del regne de Pamplona amb Aragó. Al comtat de
Barcelona, la representació règia és, comparativament, tardana, i substitueix les emissions sense figuració que havien
estat normals fins els darrers batiments de diners de doblenc de Jaume I: aquestes peces presentaven a l'anvers una creu
equilàtera en cercle central, rodejat de la llegenda IACOB REX, mentre que a l'anvers hi apareixia un escut barrat,
també en cercle central, rodejat de la llegenda BARCINO. La imatge del monarca en el diner ternal no representaria una
innovació per a Jaume I, ja que, al regne d'Aragó, havia fet encunyar diners amb el seu bust coronat des de l'any 1236.
Veure M. Serrano, La imagen figurativa del rey de Aragón en la Edad Media (estudio), tesi doctoral, Universitat Rovira
i Virgili, Tarragona: 2005, pp. 23-99, en especial pp. 92-98.
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es reprodueix tocat amb una corona, símbol de la seua autoritat138. Des d'un primer moment es tracta

d'una corona oberta, amb tres puntes rematades per motius que evolucionen des de flors de liri fins

fulles  serrades,  amb  ornaments  externs  diversos,  i  farcida  amb  tres  anells.  El  cabell  es  grava

ondulat, acabat en anelles o en barres que, en el primer cas, semblen representar els rulls d'un tipus

de pentinat anomenat garseta (figura 18)139. Aquest sistema de figuració perduraria fins el regnat de

Pere el Cerimoniós; Martí l'Humà, la casa Trastàmara al segle XV i els dos reis que encunyaren

moneda a Barcelona durant la guerra civil (Enric de Castella i Pere de Portugal) adoptarien un altre

esquema distint per a representar el cabell, la qual cosa sobrepassa els límits marcats per a aquest

treball, encara que té a veure amb l'adopció d'altres modes i la desaparició de la garseta. 

El  vestit  manté  una  gran  variabilitat  al  llarg  de  les  diferents  encunyacions,  més  que

qualsevol altre element de la figuració del monarca: de vestits partits, farcits d'anelles, es passa a

camps únics amb anelles en disposició horitzontal i, de nou, partits amb adornament de creus o

florons,  fins  arribar,  des  del  regnat  de  Martí  l'Humà,  a  desaparèixer  pràcticament  del  retrat,

destacant el rostre i la corona sobre la roba, de la qual ja, pràcticament, només s'aprecia el coll,

138 P.  Beltrán assegurava  que  el  fet  que  les  representacions  reials  apareguen  tocades  amb  una  corona  és  una
conseqüència de l'infeudació del regne d'Aragó al papat, idea ara ja desestimada. Miquel Crusafont afirma que no té
fonament aquella hipòtesi, ja que les testes coronades apareixen des dels reials coronats de Provença de temps d'Alfons
I (M. Crusafont,  Barcelona i la moneda catalana, p. 144). L'antecedent de la corona és la diadema amb què reis i
comtes fan adornar-se els caps, cada vegada més ornamentades. En el cas excepcional de Ramon Berenguer IV (1131-
1162), aquest apareix representat, en les emissions de la seca de Girona, de perfil amb una diadema ostentosa al cap,
adornament  que  seria  recollit  per  Alfons  I  (1162-1196),  qui  apareix  de  la  mateixa  manera  als  diners  quaternals
aragonesos. L'any 1186 es batia en la seca de Marsella un nou tipus de diner, anomenat reial, que havia de circular pels
territoris provençals de la  Corona d'Aragó,  i  en el  qual  es  mostra per  primera vegada Alfons I tocat  no amb una
diadema, sinó amb una corona, símbol del seu poder com a monarca d'Aragó; el model, no obstant, guarda paral·lelisme
amb les monedes que en aquells mateixos moments s'encunyaven a Castella i Lleó i també a Anglaterra (M. Serrano, La
imagen figurativa del rey de Aragón, pp. 65-67). És convenient, per a comparar els tipus monetaris del segle XII de la
Corona d'Aragó amb aquells que batien els reis castellans i lleonesos, consultar F. Álvarez Burgos,  Catálogo de la
moneda medieval  castellano-leonesa. Siglos XI al XV, vol. III, colección Catálogo General de las Monedas Españolas,
Vico-Segarra,  Madrid:  1998, i  també M. Crusafont  i  A.  Mª  Balaguer,  The Iberian Peninsula,  Medieval  European
Coinage, vol. 6, Cambridge University Press, Londres: 2013.
139 El  Diccionari Català-Valencià-Balear defineix el terme garseta com  «floc de cabells que baixa dels polsos a la
galta». Per a Mª T. Ferrer i Mallol, és «un pentinat de clenxa al mig, en el qual els cabells que haurien vingut cap als ulls
havien d'ésser tallats, de manera arrodonida molt curts, mentre que els cabells dels polsos eren deixats més llargs fins a
mitja orella almenys, baixant cap a la galta i deixant l'orella al descobert. Al clatell, els cabells havien d'ésser altra
vegada molt curts i tallats de forma arrodonida» (Mª T. Ferrer i Mallol, Els saraïns de la Corona catalano-aragonesa en
el segle XIV: segregació i discriminació, CSIC, Barcelona: 1987, p. 46). Des del darrer quart del segle XIII, els sarraïns
ja portaven els cabells tallats en rodó, obligats pel Costum de Tortosa (Mª T. Ferrer i Mallol, Els saraïns de la Corona
catalano-aragonesa, pp. 41-42), però no seria fins mitjan del segle XIV quan començà a imposar-se la modalitat de la
garseta; sembla que a partir de les Corts de Lleida de 1300-1301, s'obligà, sota pena de 10 assots, a tots els sarraïns de
Catalunya i d'Aragó a portar els cabells tallats en rodó. Una de les modalitats del pentinat, que no fou exclussiva dels
sarraïns,  s'estendria,  en  el  segle  XIII  i  XIV,  als  cristians  també,  com a  moda de  tallar-se  els  cabells.  Per  a  més
informació veure, a banda de l'obra referenciada de Mª T. Ferrer i Mallol, J. Mutgé (1992), L'aljama sarraïna de Lleida
a l'Edat Mitjana. Aproximació a la seva història, CSIC, Institució Milà i Fontanals, Barcelona: 1992, pp. 76-77, F. Roca
Traver, Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338), CSIC, Barcelona: 1952, p. 160 i nota 118, i G.
Colón, Lexicografia, lèxic i crítica textual, Col·lecció Germà Colón d'estudis filològics, Barcelona: 2011, pp. 183-188.
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adoptant-se un esquema de representació podriem dir  «prerenaixentista» com ocorre en els croats

encunyats durant els anys de govern de Ferran II.

Aquesta imatge s'hi troba inscrita en una gràfila de punts allargassats al voltant de la qual

apareix la llegenda, que fa referència al monarca sota la fòrmula «+ (nom del rei) Dei gracia rex».

Tancant el camp de la llegenda, apareix una gràfila de punts, també allargassats, en el perímetre

extern de la moneda; aquesta gràfila, sovint, no la trobem en els exemplars conservats de croat, a

causa dels retalls i llimadures que pateixen les monedes durant la seua circulació. 

Figura 18. Dues imatges de diversos personatges, entre ells el rei Jaume I, amb el pentinat de tipus garseta,
representats en sengles miniatures del Vidal Mayor o Compilatio Maior140.

Entre els regnats de Pere II i  Pere III,  la llegenda comença sempre amb una creu grega

potençada o de tipus fourchette, col·locada, en un esquema ideal, en el centre (en el sistema emprat

per a assenyalar la posició dels eixos, a les 12 h.), sobre la corona del rei, encara que normalment

sol aparèixer més o menys desplaçada cap a la dreta o l'esquerra. A partir de la creu es desenvolupa,

en la direcció de les agulles del rellotge, el text de la llegenda, en la qual s'acompanya el nom del rei

amb el títol i l'afirmació de la seua posició per la voluntat divina amb la forma  Dei gracia rex,

140 Amb el nom Vidal Mayor es coneix la primera compilació dels furs del regne d'Aragó, a partir de la  Compilatio
Minor. L'autor de la Compilatio Maior, nom amb el qual es coneix també aquesta segona recopilació, fou obra de Vidal
de Canyelles, bisbe d'Osca entre 1247 i 1252, i se suposa que la seua redacció estigué motivada pel manament de Jaume
I. El  manuscrit  complet  pot  consultar-se  com  a  recurs  en  línia  en  la  direcció  web
http://www.derechoaragonés.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=600789  (darrera  consulta  el  28/07/2018),  amb  la
referència V. de Canellas, Vidal Mayor. Versión romanceada en aragonés del códice "In Excelsis Dei Thesauris". Siglo
XIII. Edición facsímil autorizada por el "J.P. Getty Museum" de Santa Mónica (California), propietario del mismo ,
Diputación Provincial de Huesca – Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca: 1989; còpia digital, Zaragoza: 2002;
per a una major informació al voltant d'aquesta obra, remetem a Mª C. Lacarra, "El manuscrito del Vidal Mayor. Estudio
histórico-artístico de sus miniaturas" en Vidal Mayor, un libro de fueros del siglo XIII (A. Ubieto, coord.), Diputación
Provincial,  Huesca: 1989: pp. 7-44, i  F.  González Ollé,  "Vidal  Mayor,  texto idiomáticamente navarro",  Revista de
Filología Española, LXXXIV, CSIC, Madrid: 2004, pp. 303-346. La primera de les dues imatges ha estat agafada de Mª
C. Lacarra,  "El manuscrito del  Vidal Mayor,  p.  38, mentre que la segona ha estat  baixada del  lloc web d'imatges
www.pinterest.es, amb la referència LA, Getty, Ms, Ludwig XIV 6, fol. 230r.
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abreviat a partir del segle XV com a Dei gra o simplemet D G Rx141. Només hem trobat un conjunt

d'encunys del segle XIII en el qual la llegenda es trobe abreviada: es tracta d'una sèrie de grossos

d'Alfons II, en els quals la paraula Dei apareix acurtada amb la forma D'I; a més a més, el nom del

rei  també mostra  l'el·lisió  del  caràcter  N de manera general,  i  no només en aquesta  agrupació

d'encunys. Entre el darrer quart del segle XV i les dues primeres dècades del XVI, els croats de

Ferran el Catòlic prescindeixen de la creu, fent partir la llegenda des de les puntes de la seua corona,

que envaiexen el camp reservat per a l'escriptura; als segles XVI-XVII, Felip II empraria dos punts

en substitució de la creu, mentre que Felip III eliminaria qualsevol marcador d'inici. Felip IV hi

posarà una xicoteta estrella o, algunes vegades, deixarà un buit. Quant a Carles II, alguns dels seus

croats comencen amb una estrella, com els del seu pare, mentre que altres trenquen completament

l'esquema de la llegenda, començant a la dreta de la moneda i desenvolupant-se en mitja lluna, una

disposició que adoptarà Felip V al començament del segle XVIII.

Més enllà  d'abreviatures  o disposició  del  text,  les  variacions  en  la  llegenda serien  molt

menys usuals que en la representació reial, sotmesa a la major o menor perícia dels gravadors, i a

l'aplicació de més o menys detalls. Els consellers i prohoms de Barcelona no acceptarien fàcilment

les propostes que canviaren de manera significativa la tradició de la moneda grossa d'argent. Cal

destacar, en aquest sentit, encara que tardà i fora dels límits del present estudi, l'intent d'Alfons el

Magnànim de substituïr, en 1426, les paraules DEI GRACIA REX que acompanyaven a l'anvers el

nom del  monarca des  de les  primeres  emissions  de Pere II,  per  la  llegenda ALFONSUS REX

ARAGONUM, sense èxit: en 1430, va haver de fer un pas enrere, reconèixer els privilegis de la

ciutat de Barcelona quant a la fabricació de moneda, i tornar a la llegenda tradicional142. El major

canvi el sofririen els grossos d'argent amb l'inici de l'etapa de la Monarquia Hispànica, a partir del

segle  XVI,  quan  integren  l'expressió  Hispaniarum  rex,  abreviada,  una  modificació  que  els

barcelonesos es van veure obligats a acceptar.

Al revers, els grossos d'argent de Barcelona presenten una gran creu equilàtera, hereva de la

que  apareix  en  els  diners  de  tern,  i  fruit  de  la  llarga  tradició  d'aquest  símbol  cristià  en  la

numismàtica dels territoris catalans pràcticament des del començament de les encunyacions143. La

141 L'abreviatura Dei Gra Rex apareix en els croats de Martí l'Humà, Alfons el Magnànim, Joan II, Enric de Castella i
Pere de Portugal. Els de Ferran II carreguen l'abreviatura D G Rx.
142 Per a l'intent de 1426, el rei tracat que «In circuitu autem cugnorum, sive de les empremtes in loco ubi poni solent
nomina regnum Aragonum predecessorum nostrorum illustrium, ponantur verba sequentia Alfonsus Rex Aragonum»,
recollit en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 56-57. Per al document de 1430, veure J. Salat, Tratado de las
monedas, vol. 2, pp. 58-59. 
143 Almenys des del segle X, amb les primeres emissions episcopals, apareix la creu en les monedes catalanes, de tipus
processional en un primer moment; des d'aquesta, evolucionarà cap a les grans creus equilàteres dels diners de tern i
dels grossos d'argent. De qualsevol manera, no es tracta d'un símbol exclussiu en els reversos de les monedes catalanes.
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creu, inscrita en un cercle format per una gràfila de punts allargassats, és passant, és a dir, envaeix el

camp de la llegenda i la divideix en quatre parts. En l'etapa que comprèn els regnats de Pere II a

Pere III, la creu tendeix a ser grega, però amb el pas del temps es converteix a poc a poc en una creu

patent  o  fins  i  tot  una  mica  eixamplada,  fins  arribar  a  les  creus  d'acabaments  molt  eixamplats

d'època moderna.

La principal característica del revers dels grossos d'argent, heretada dels diners de tern, és la

successió de cercles o anelles i grups de tres punts. Es disposen, segons el tipus, de la següent

manera: anella en els quarters primer i darrer, o en el segon i tercer, i grup de tres punts en el primer

i quart, o segon i tercer. L'anella sempre es presenta sola, mentre que els punts formen un conjunt de

tres, disposats en triangle, apuntant cap al centre de la moneda. L'explicació d'aquests símbols ha

estat bastant tractada per la historiografia numismàtica, però no sembla haver-se arribat encara a un

consens clar. Pel que fa als cercles o anelles, una de les teories més repetides assenyala que el rei

carolingi Ot (o Eudes) col·locava en les monedes encunyades sota el seu regnat el monograma

ODDO o ODO, un símbol que, segons F. Mateu i Llopis, degenerat amb el temps, passaria a les

monedes de Ramon Berenguer I (1035-1076) i a la moneda melgoresa, imitada després a la seca de

Girona.  Al llarg del  segle  XII,  les anelles derivades  del  nom ODO arribarien a  fixar-se com a

pròpies de la moneda de Barcelona, de manera que apareixen en tots els diners i els òbols encunyats

a la seca d'aquesta ciutat144. 

Pel que fa als grups de tres punts, ens hem trobat amb dues possibles explicacions per a la

seua aparició en les monedes barcelonines. D'una banda, F. Mateu i Llopis afirma que són una

derivació i adaptació dels punts amb què els monarques anglesos adornaven els reversos dels seus

esterlins145, seguint l'idea d'una relació entre la moneda catalana i l'anglesa: Enric II (1154-1189) va

batre esterlins amb quatre punts dins de cada angle d'una gran creu, model que passaria als grossos

esterlins d'Eduard I (1272-1307), encunyats a partir de l'any 1279, i en els quals apareix una creu

amb tres punts en cada angle, de manera Mateu i Llopis veu una influència clara sobre els croats de

Veure M. Serrano, La imagen figurativa del rey de Aragón, p. 50.
144 F.  Mateu i Llopis,  Les relacions del Principat de Catalunya, p. 15, a partir de l'idea recollida en J. Botet, Les
monedes  catalanes,  vol.  1,  p.  80.  Amb  posterioritat  l'aplegarà  també  P.  Beltrán  en  el  seu  article  P.  Beltrán,
"Interpretación del usatge «solidus aureus»”, Obra completa, Saragossa: 1972, p. 334. També ho veu així M. Crusafont:
«A Barcelona  el  diner  provençal  sofrirà  només  una  petita  addició:  als  espais  de  la  creu  del  revers  hi  apareixen
alternativament anells i grups de tres punts. Botet afirma que els anells són una derivació del monograma odonic ODDO
i la seva presumpció és molt plausible ja que els tipus amb quatre anells s'escampen per tot Europa i el trobem en
nombrosos tipus monetaris» (M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 144).
145 F.  Mateu i  Llopis,  Les relacions del  Principat  de Catalunya,  p.  15. Per  a  P.  Beltrán,  «combinado [l'anagrama
ODDO] con los tres glóbulos (ley de tres dineros) dio lugar al tipo de la moneda de tern (imitación de los esterlines
ingleses)», en P. Beltrán, "Interpretación del usatge «solidus aureus»”, p. 336.
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Barcelona. Els esterlins no són desconeguts dins del circulant barcelonés dels segles XII i XIII146,

però la còpia del model anglés en el català resulta un fet molt complicat d'acceptar. Per una altra

banda, J. Botet pensa que els tres punts marquen la llei de la moneda, una idea que recullen P.

Beltrán147 i Miquel Crusafont: la descoberta d'un, aleshores, nou òbol de Perpinyà, de les primeres

emissions  d'Alfons el  Magnànim, podria  reforçar  aquesta  hipòtesi.  L'òbol  copia el  model  de la

moneda de Barcelona, col·locant dos punts en lloc de tres, en una moneda que era de doblenc i no

ternal com la catalana. Per a M. Crusafont sembla clar que els punts estàn indicant la llei de les

monedes en què apareixen148.

La llegenda del revers va experimentar menys canvis que la de l'anvers. Hi aparegué sempre

el  nom de Barcelona  com a  ciutat  emissora,  acompanyat  per  la  data  d'encunyació  ja  en  època

moderna.  Fins  al  regnat  de  Ferran  II,  la  llegenda  apareixeria  sota  la  forma  CIVITAS

BARCh'NONA, amb diverses formes d'abreviatura, però a partir del segle XVI seria substituida per

BARCINO CIVITAS i l'any de l'encunyació. Ja en els croats de Carles II i Felip V, s'abreviaria com

a BARCINO CIVI, i l'any del batiment.

3.2. ANTECEDENTS: ELS GROSSOS EN EL CONTEXT EUROPEU.

La creació d'un gros d'argent a Barcelona no és un fet aïllat. Diversos territoris europeus, des

de la segona meitat del segle XII, començaren a encunyar monedes de major valor que les monedes

de billó, per a servir com a múltiples amb una equivalència, normalment, d'un sou de diners 149. Una

de les raons principals d'aquesta tendència es troba en la necessitat de satisfer el pagament d'uns

volums de negoci cada cop més grans, difícils d'assumir amb la moneda menuda que fins el moment

146 L'any 1198, durant el regnat de Pere I, corrien esterlins pel comtat de Barcelona (J. Botet, Les monedes catalanes,
vol. 2, p. 34). 
147 P.  Beltrán ho explica de la següent manera:  «los tres glóbulos (ley de tres dineros) [...] cuyo significado en la
moneda de tern no es heráldico sino económico», en P. Beltrán, "Interpretación del usatge «solidus aureus»”, p. 336.
148 M.  Crusafont,  Barcelona  i  la  moneda  catalana,  pp.  144-145.  J.  Salat  aporta  una  idea  distinta,  i  actualment
desestimada, per a l'aparició tant de les anelles com dels grups de punts, fent-ho derivar del camp militar i de l'heràldica:
«[les monedes catalanes  porten]  roeles y arandelas,  que son tipos de armería que nos quedaron del  tiempo de las
cruzadas ó de la conquista. La arandela era una especie de embudo construido de metal fuerte que se ponía cerca de la
empuñadura de las lanzas para resguardo de las manos [...]. Los roeles fue [sic] una pieza redonda que se ponía en los
cuarteles  de  los  escudos de  armas.  Las  monedas  llevan  seis  roeles  y  dos arandelas.  [...]  Ha sido  tan  constante  e
invariable este tipo en las monedas labradas en Barcelona, que las dos arandelas se observaron desde [...] el conde
Wifredo, y los roeles desde D. Jaime hasta Felipe V», en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 51.
149 «La moneda de plata fina vuelve a aparecer a lo largo del siglo XIII. Se trata de piezas de mayor diámetro, de casi
12 dineros de ley y con un valor en el momento de su creación de doce de las piezas de pequeño tamaño», en J. Torres,
"Obreros, monederos y casas de moneda", p. 683.
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hi corria. Cada vegada més, es feia complicat manejar una gran quantitat de petites peces que, si bé

encara  eren  bones  per  a  les  compres  i  vendes  diàries,  no  ho  eren  ja  massa  per  a  l'oligarquia

comercial emergent de la Plena i la Baixa Edat Mitjana: resultava, en paraules de X. Sanahuja, «una

resposta a la creixent demanda de moneda en tots els àmbits  de la vida ciutadana»150.  Amb les

encunyacions de grossos, Europa tornava lentament, després de vora mil anys, al patró argent en el

seu circulant, encara que no deixaria mai de banda el billó.

3.2.1. Primeres emissions italianes d'argent.

Des del segle XII, les repúbliques comercials italianes, més actives econòmicament que la

resta de territoris europeus del moment, van veure la necessitat de comptar amb peces destinades

principalment  al  comerç,  que aplegaren  diverses  de les  monedes  menudes que s'empraven fins

aleshores per als pagaments. Van començar a batre's, a dotze diners, sous genovesos, venecians o

luquesos, com anomena la documentació catalana a les monedes de la ciutat de Lucca; s'hi citen

poques vegades, i quasi sempre en referència a contractes, segurament de tipus comercial151. Els

primers grossos encunyats fóren els de les ciutats de Milà (1190-1197) i Venècia (1202); aquesta

darrera es convertiria ben aviat en la moneda més important per al comerç d'aquell moment: se la

conegué com a  ducatus argenti o  matapano, i fou manada batre pel  dux Enrico Dandolo (1192-

1205) amb un pes de 2,20 grams, un fi de l'argent d'onze diners i mig, i una equivalència de 12

diners (figura 19). El gran èxit d'aquest nou tipus monetari facilità la seua expansió per tota Europa,

amb bastant rapidesa; el  fet  que la moneda grossa tingués un bon contingut en argent,  de gran

puresa, facilitava la seua acceptacció internacional152.

Encara que tardà, cal citar, per la seua raresa, el gros que s'introduí en Florència en 1296,

anomenat popolino, aforat a dos sous o, el que és el mateix, 24 diners menuts, amb una talla de 171

peces per lliura, un pes al voltant de 1,9856 grams i una puresa de l'argent 968,7 mil·lèssimes. En

1306, es batria un segon popolino, amb una llei rebaixada a 958,3 mil·lèssimes153.

150 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 201.
151 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 1, p. 191.
152 P. Grierson, The Coins of Medieval Europe, Seaby, Londres: 1991, pp. 105-107. De manera resumida pot trobar-se
tambñe la referència en X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 201.
153 L.  Travaini,  Monete e storia nell'Italia medievale, Libreria dello Stato, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
Roma: 2007, p. 214.
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3.2.2. El gros de Marsella.

Gràcies a la bona acceptació de les monedes grosses italianes, sobretot del gros venecià,

l'any 1218 el comte Ramón Berenguer V de Provença (1209-1245) amb els síndics de Marsella la

creació i posada en circulació d'un gros d'argent propi. Però, a diferència de les monedes d'Itàlia, el

gros marsellès va estar aforat a sis diners o mig sou, i no a dotze menuts154.

3.2.3. Grossos del centre d'Europa.

L'any 1258, Meinhard II (1258-1295), duc de Caríntia i comte de Görz i Tirol, començava

l'encunyació de groschen o grossos a la seca de Tirol, anomenats aquilins. Només uns anys després,

en 1269, s'inicià el batiment de moneda d'argent en Flandes i Hainault, sota el govern de Margarida

de Constantinoble155.

Una mica posterior a la creació del croat de Barcelona és el gros de Praga, que arribà a

convertir-se en la moneda de referència en el cor d'Europa. Fou manada batre pel rei Venceslau II

(1278-1305) de Bohèmia, a partir de l'any 1300, en la seca de Kutná Hora, amb un pes al voltant

dels 3,50 grams; gràcies a la bona llei de l'argent que contenia, fou ràpidament imitada pels territoris

dels seus voltants156.

3.2.4. Els grossos castellans.

Segons les referències aportades per O. Gil Farrés, que caldrà prendre amb precaució, l'any

1261 corrien a Castella, almenys des del setge de la ciutat de Niebla, grossos alfonsins, anomenats

d'aquesta manera perquè fou Alfons X (1252-1284) qui els manà encunyar157. La veritat és que no

coneixem quan s'encunyaren aquestes monedes, que van fracassar ràpidament. Es batrien a 67/M,

amb un pes teòric de 3,43 grams, dels quals 3,19 grams pertanyien a l'argent158.

154 M. Crusafont,  Història de la moneda de l'Occitània catalana,  p. 184, i  M. Crusafont,  Barcelona i la moneda
catalana, pp. 144.
155 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 201, i G. Sivery, L'Économie du royaume de France au
siècle de saint Louis: vers 1180 – vers 1315, Presses Universitaires de Lille, Lille: 1984, p. 98.
156 C. Schubert, "Kutná Hora, die stadt der Prager Groschen", Numismatische Beiträge, vol. 1, Berlín: 1974, pp. 19-24.
157 Aquest investigador afirma que «diversos documentos de la época citan sus "torneses de plata"», en O. Gil Farrés,
Historia de la moneda española, p. 137. Sembla haver una confusió de termes.
158 F. Bodega, "Marcos medievales", pp. 128-129. L'autor, malauradament, no indica d'on ha recollit la informació; en
indicar  la  talla  de  la  moneda,  afirma  que  «es  una  cifra  sorprendente  [...]  cuya  elección  no  aclara  la  bibliografia
consultada», però no aporta cap referència (op. cit., p. 128).

72



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

Posteriors són els  maravedís de plata, aprovats per les Corts de Sevilla de 1281, i també

fracassats. Eren peces d'argent fi,  de gran mòdul, amb un pes de 5'4 grams. Equivalia en pes a

quatre mencals d'argent, moneda també extingida poc de temps després de la seua aparició, amb un

pes d'entre 1'35 i 1'8 grams159. Comptaven aquests maravedís d'argent amb un divisor, anomenat

mig maravedí, amb un pes de 2'7 grams. La moneda havia estat pensada per a competir amb els

grossos  tornesos,  que  havien  inundat  Europa,  però  els  problemes  interns  a  Castella,  sobretot

l'escassa competitivitat castellana en el sistema d'argent davant d'altres estats més solvents en aquest

aspecte, com França, i l'alt preu castellà en aquells moments d'aquest metall (la relació or-argent a

les últimes dècades del segle XIII oscil·lava en la Corona de Castella entre 1:9'13 i 1:9'20) van fer

desaparèixer amb relativa rapidesa la nova moneda160. 

L'intent de Pere I (1350-1369) fou l'únic que assolí èxit i aconseguí establir una moneda

grossa d'argent en Castella; no obstant, s'havia hagut d'esperar fins els inicis de la segona meitat del

segle XIV perquè açò fóra possible, la qual cosa converteix el batiment de grossos castellans en un

exemple tardà161. La moneda, encunyada per primera vegada en 1351, amb un pes d'uns 3,50 grams,

talla de 66/M i argent amb llei d'onze diners i quatre grans, fou anomenada real, i comptava amb un

divisor conegut com medio real; presentava un aspecte semblant al dels tornesos d'argent, amb una

P coronada a l'anvers, inscrita en una doble llegenda concèntrica, i al revers l'escut quarterat de

Castella162. 

159 J. M. Francisco, "El nacimiento de la moneda en Castilla. De la moneda prestada a la moneda propia", I Jornadas
Científicas sobre documentación jurídico-administrativa, económico-financiera y judicial del reino castellano-leonés,
siglos X-XIII, Madrid: 2002, p. 347, i J. M. Francisco, "La moneda de la Castilla bajomedieval. Medio de propaganda e
instrumento económico", II  Jornadas Científicas sobre Documentación de la Corona de Castilla (siglos  XIII-XV),
Madrid: 2003, p. 288. Aquest tipus monetari desaparegut, i altres que tampoc tinguéren èxit, poden consultar-se en L.
España, Sistemas monetarios peninsulares: la acuñación de moneda cristiana tras la invasión de los musulmanes hasta
el siglo XV, Fundación León de España, Madrid: 2002.
160 M. A. Ladero, "Monedas y políticas monetarias en la Corona de Castilla (siglos XIII a XV)", Moneda y monedas en
la Europa medieval (siglos XII-XV): XXVI Semana de Estudios Medievales, Estella, 19 a 23 de julio de 1999, Gobierno
de Navarra,  Departamento de Educación y Cultura,  Pamplona: 2000, p.  144, i  J. M. Francisco,  "La moneda de la
Castilla bajomedieval", p. 289.
161 A. Roma, Monedas y sistemas monetarios en Castilla y en León durante la Edad Media (1037-1366),  Asociación
Numismática Española, Barcelona: 2000, pp. 256-261, i també X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p.
202.
162 A.  Roma i F. Guitián,  Composición metálica de las monedas, p. 31. Remetem també al catàleg d'A. Cayón, C.
Cayón i J. Cayón, Las monedas españolas. Del tremis al euro, del 411 a nuestros días, vol. 1, Cayón, Madrid: 2005, pp.
245-247.
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3.2.5. Aparició del gros tornès.

El gros tornès s'encunyava a la ciutat de Tours des de l'any 1266, quan el rei Lluís IX de

França (1226-1270) manà batre moneda d'argent de talla 58/M i llei d'onze diners i mig; el resultat

fóren peces amb un pes per damunt dels 4 grams cadascuna i una composició en argent de 958

mil·lèssimes. Fou ràpidament imitat per la resta de territoris europeus gràcies al seu èxit comercial,

des de Portugal, on es van batre grossos sota el  regnat de Dionís I (1279-1325), fins Polònia i

l'Orient  Llatí.  Coneguda  com  argenteus,  grossus turonensis i  denarius  grossus,  tenia  una

equivalència  de 12 diners  tornesos  o menuts163.  El  gros  tornès  va  ser  el  resultat  de  la  reforma

monetària portada a terme per Lluís IX en retornar de la Setena croada (1248-1254), en la qual va

conèixer les monedes d'argent de Sant Joan d'Acre, de les quals sembla derivar el seu gros164.

L'any 1285, el rei Pere el Gran marcava un canvi de 13 diners i mig de Barcelona per un

gros tornés o, el que és el mateix, per damunt d'un gros barcelonès165. La descompensació havia de

respondre no només al major pes dels tornesos, i per tant a la millor composició en argent, sinó

també a la  protecció de la  nova moneda pròpia:  resultava més car  comprar  o  canviar  tornesos

(exigia desprendre's  de més quantitat  de moneda barcelonesa) que croats de Barcelona.  El gros

tornés,  i  també  la  moneda  menuda,  havien  inundat  la  Corona  d'Aragó,  tant  per  la  seua  bona

acceptació com, sobretot, a causa del comerç de drap amb l'Occitània. S'havia creat una mena d'àrea

monetària  comuna,  en  la  qual  als  comerciants  no  els  calia  canviar  moneda  per  a  realitzar  els

pagaments i, per tant, minimitzaven despeses i pèrdues; aquesta seria una de les raons principals per

les quals, com veurem, va fracassar en Barcelona l'emissió de grossos de l'infant Pere en l'any 1269.

3.2.6. La fallida emissió de l'infant Pere a Barcelona.

L'any 1268, davant la quantitat de grossos tornesos que corrien en el comtat de Barcelona,

l'infant Pere es proposà crear una moneda pròpia, grossa, per al territori barcelonés166. Les raons no
163 V. Martínez Enamorado, "Viajeros, comerciantes y mercancías", Ibn Jaldún. El Mediterráneo en el siglo XIV, Auge y
declive de los imperios, Fund. José Manuel Lara i Fund. El Legado Andalusí, Sevilla: 2006, p. 153-154. Per als grossos
de Polònia, o grossi cracovienses, encunyats per Casimir III (1333-1370) a partir de 1338, amb un pes de 3,27 grams,
veure B. Paszkiewicz, "De moneta in regno currente. Polish coinage of king Casimir the Great", Roczniki Historyczne,
74, Varsòvia: 2008, pp. 43-44.
164 Per a una introducció a l'estudi de les amonedacions medievals en argent, remetem a J. Le Goff, Le Moyen Âge et
l'argent: essai d'anthropologie historique, Perrin, París: 2010. O. Gil Farrés aplega també la notícia de l'influència de la
moneda d'Acre en els grossos tornesos, citant L. Blancard, però com és habitual, no aporta cap referència: veure O. Gil
Farrés, "Los croats barceloneses desde su origen", p. 137.
165 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 69.
166 M. Crusafont,  Barcelona i la moneda catalana, pp. 144.  Per a J. Salat sembla un fet bastant greu: «El infante D.
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s'expliquen en el document, datat en 1269167, en el qual l'infant s'ha de retractar i retirar la nova

moneda, però sembla clar que la decissió estigué motivada per la pròpia presència del gros tornés en

Barcelona,  ja  que fou la  competència amb aquest  la  que portà  a  l'idea  de crear  peces  d'argent

barceloneses. L'infant Pere volia desplaçar aquesta moneda forana, perquè en córrer pel territori

català, els beneficis que se'n derivaven anaven a mans del rei francés, mentre que el rei d'Aragó no

percebia res; per aquesta raó, provà d'encunyar un gros propi, que pugués fer servir l'oligarquia

comercial i que li reportara beneficis a la Corona.

L'infant Pere no comptava, però, amb que l'oligarquia comercial catalana, la qual ocupava la

major part dels càrrecs en el municipi de Barcelona, s'oposara de manera immediata: una moneda

grossa pròpia significaria haver d'abandonar els tornesos i, per tant, canviar-los per les noves peces

d'argent, la qual cosa els obligaria a pagar elevades taxes de canvi cada cop que creuaren de territori

o que  tinguéssen  que  realitzar  pagaments  comercials,  reduïnt  els  seus  guanys  i  ocasionant-los

pèrdues.  La  queixa  va  fer  fracassar  la  moneda de manera  gairebé  immediata.  Cada creació de

moneda  nova,  que  pretenia  substituïr  peces  estrangeres  que  corrien  en  un  determinat  territori,

implicava canvis que resultaven cars per als usuaris, i  que no interessaven als  rics i benestants

mercaders de Barcelona. L'única possibilitat que tenien de fer fracassar l'emissió era aferrar-se a la

promesa de Jaume I i l'infant Pere, realitzada l'any 1258, de no mudar la moneda de tern (quae

perpetuo currere debet) ni introduïr-ne cap altra sense el seu consentiment (quod aliam monetam

cuiuscumque ponderis signi, vel legis, iidem dominus rex, et dominus Infans Petrus, et successores

eorum  non  poterant,  nec  deberant  facere  cudi,  vel  fieri  nisi  tantum  praedictam  monetam

Barchinonae de terno, quae nunc currebat, quae perpetua erat). No ens ha arribat cap exemplar

d'aquella emissió,  encara que potser sí s'encunyaren algunes monedes; allò que no sabem és si

arribarien a entrar en circulació. En cas que n'haguès sortit cap de la seca de Barcelona, el més

segur és que els grossos, en ser retirats de la circulació, foren fossos per a fer nova moneda: els

mecanismes  de  retirada  monetària  resultaven bastant  efectius.  L'experiment  barcelonès,  amb el

desig de desplaçar el gros tornès i percebre un benefici propi per la fabricació de moneda, portaria

després Jaume I a crear i imposar el seu gros a Montpeller, aquesta vegada sense reticències.

Elevada la queixa per l'emissió de moneda grossa a Barcelona, es reuníren al convent de

Predicadors de la ciutat de Barcelona el rei i l'infant amb els prohoms i consellers del municipi, amb

Pedro que opinaba por la necesidad de tal moneda parece habia llegado á la exhorbitancia de hacerla ya acuñar», en J.
Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 154. Segons J. Botet, ja havien existit projectes sense èxit per part de Jaume I,
des  de l'any 1265,  de  crear  moneda grossa,  en J.  Botet,  Les monedes catalanes,  vol.  2,  p.  42,  i  en  X.  Sanahuja,
Fabricació i circulació de moneda local, p. 202.
167 Publicat en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 12, doc. XIII. Les cites textuals que segueixen estàn extretes
d'aquesta transcripció.
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l'objectiu d'acordar la retirada del nou tipus monetari, per atemptar contra els pactes establerts entre

aquells i el rei l'any 1258168, quan es va prometre l'exclussivitat i perpetuïtat de la moneda de tern.

L'acta redactada d'aquella reunió aplega les raons que els prohoms de Barcelona van adduir per a

demanar la retirada immediata de la moneda grossa. En primer lloc, la queixa se centra en el fet que

l'infant Pere haja volgut fer batre, en la ciutat de Barcelona, moneda nova d'argent (quod dominus

Infans Petrus volebat et intendebat facere cudi et fieri in civitate Barchinonae novam monetam de

argento), amb valor de dotze diners de tern que, insisteixen, és moneda que de manera perpètua ha

de córrer (valeret duodecim denarios monetae Barchinonae perpetuo de terno): tant el rei Jaume

com l'infant Pere havien jurat de manera solemne no batre ni fer batre qualsevol tipus de moneda

que no fóra la de tern, i aquesta sempre i quan hi hagués necessitat, i amb el consentiment dels

prohoms de  la  ciutat  de  Barcelona.  L’oligarquia  comercial  catalana  havia  de  tindre  reticències

respecte a una nova reforma, com havia ocorregut a la primera meitat de segle169, que pugués fer

perillar els seus interessos comercials, l'estabilitat assolida amb el gros tornés i els seus guanys.

Jaume I va haver de reconèixer que era cert que, tant ell com el seu fill l'infant, havien signat

i jurat la moneda ternal, perquè corregués a Barcelona per sempre i que, de la mateixa moneda,

havien promès de no encunyar-ne de nova si no hi havia necessitat i sempre amb el consentiment

dels consellers de Barcelona; no va tindre més opció que manar que la moneda d'argent del seu fill

no es batès, ni tampoc cap altra que no fóra la de tern (quod de dicta moneta de argento quam

dominus Infans Petrus volebat facere cudi non cuderetur neque fieret, nec etiam de aliqua alia

cuiuscumque ponderis, signi, vel legis, nisi tantum de illa de terno). El fracàs del gros d'argent de

l'infant Pere havia estat la victòria de l'oligarquia comercial catalana i dels seus propis interessos.

3.2.7. Els grossos de Montpeller.

Després de l'oposició de l'oligarquia comercial barcelonesa, aprofitant la seua senyoria sobre

Montpeller,  Jaume I  començà l'any 1273 a batre  grossos  en  aquella  seca,  anomenats  denarios

argenti grossos, amb llei i talla com els turnenses argenti del rei francés170. Amb aquesta mesura,

168 Per a J. Salat, aquesta seria la principal causa de les queixes: «Esto fue la causa de conmoverse los ánimos firmes en
la conservación de la moneda de terno, y de celebrarse una famosa junta para definir tales asuntos», en J. Salat, Tratado
de las monedas, vol. 1, p. 154.
169 En  paraules de J. Salat,  «Poncio de Alesto [...] manifestó los daños que se habian seguido á los ciudadanos de
Barcelona, y á otros del condado, de la mutacion de la moneda de  duplo á la de  terno», en  J. Salat,  Tratado de las
monedas, vol. 1, p. 154.
170 M.  Crusafont,  Numismàtica  de  la  Corona  Catalano-Aragonesa  medieval,  pp.  82-84,  i  J.  Botet,  Les  monedes
catalanes, vol. 2, p. 51.
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Jaume I aconseguia desplaçar d'aquest territori el gros tornés, que també hi circulava a causa del

comerç de drap, eliminant els beneficis que de la moneda rebia el rei francés i percebent-los ara ell

mateix gràcies al lucre derivat del canvi i fabricació de monetària.

La  nova  moneda,  equivalent  a  un  sou  de  diners  melgoresos,  presentava  les  següents

característiques facials:

anv/ IACOBVS DEI GRA REX ARAGONV Creu equilàtera d'extrems coronats

rev/ DOMINVS MONTISPESVLANI Escut de la ciutat, carregat amb barres i cercle sota,

dins de sis semicercles.

Els  grossos  d'argent  de  Montpeller  van  representar  l'inici  de  la  decadència  del  diner

melgorès,  batut  a  la  seca  d'aquella  ciutat,  i  que  havia  estat  la  moneda de  referència  en  tot  el

Llenguadoc i bona part de la Corona d'Aragó al llarg del segle XIII, ja que la moneda menuda es va

veure desplaçada per la grossa.

3.2.8. El gros esterlí.

Anglaterra no trigaria gaire en afegir-se a la tendència europea de fabricació dels grossos

d'argent. L'any 1279 batia el seu propi gros, sota el regnat d'Eduard I (1272-1307), sobre la base de

la lliga de l'argent esterlí, la composició del qual va quedar establerta en 925 mil·lèssimes des del

regnat  d'Enric  II  (1154-1189)171;  aquell  any  s'introduïren  les  denominacions  de  groat,  penny i

farthing, i un any després, en 1280, la de halfpenny. Es manà que els grossos es tallaren entre 60/M

i 61/M, segons l'unitat del Tower pound, produïnt monedes amb un pes d'entre 5,71 grams i 5,76

grams172.

3.2.9. El pirral sicilià.

Des de l'any 1283, arran de la conquesta de Sicília, Pere II tornà a tractar de batre grossos

d'argent, com havia intentat a Barcelona quan era infant. El dia 18 d'abril de 1283, el monarca

dictava a Messina que Ramón Romeu, mestre de la seca d'aquella ciutat, encunyara un nou tipus

monetari que havia d'anomenar-se pirral d'argent (també conegut com raonese o aquila d'argento),

per a diferenciar-lo del pirral d'or, juntament amb diners que carregaren el mateix tipus que el gros i,

171 F. Mateu i Llopis recull aquesta dada com que Eduard I va començar a batre la nova moneda sobre la base de diners
esterlins encunyats des d'Enric II , 1934: 12.
172 M. Allen, "The groats of Edward I", British Numismatic Journal, 74, Londres: 2004, p. 28.

77



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

de la mateixa manera, mitjos diners (medialias, medios pirriales) i quarts de diner (quartarolas,

quartos pirriales)173. El pirral d'argent va ser una moneda bastant estable, d'entre 3,00 grams i 3,30

grams, i una figuració, en paraules de M. Crusafont,  «inalterada des de Pere el Gran fins a Joan

II»174. J. Bolós assegura que el pirral sicilià fou el model seguit per Pere II per a la creació del croat,

idea que també recull M. Crusafont175.

Figura 19. Moneda grossa europea, alguns exemples: a)  grosso matapano d'Enrico Dandolo, Venècia, b)
gros del Tirol de Meinhard II, c) gros de Praga de Venceslau II, d) real de Pere I de Castella, seca Sevilla, e)
mig reial de Pere I de Castella, seca Sevilla, f) gros tornès de Lluís IX, g) gros de Montpeller de Jaume I, h)
gros esterlí d'Eduard I, i) pirral sicilià de Pere II176.

173 M.  Crusafont,  Numismàtica  de  la  Corona  Catalano-Aragonesa  medieval,  pp.  82-84,  i  J.  Botet,  Les  monedes
catalanes, vol. 2, pp. 69-70 i també vol. 3, pp. 267-277, doc. XIV.
174 M. Crusafont,  Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, p. 114. 
175 J. Bolós,  Diccionari de la Catalunya medieval (ss. VI-XV), Edicions 62, Barcelona: 2000, p. 205, i M. Crusafont,
Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, p. 74.
176 Les imatges han estat aplegades de diversos recursos en línia: a), c) i h), portal de subhastes http://www.catawiki.es,
secció subhastes de monedes; b) catàleg en línia http://en.numista.com, d) portal de subhastes http://www.sixbid.com, e)
portal de subhastes http://www.numisbids.com, f) portal de vendes numismàtiques en línia Classic Numismatics Group,
http://www.cngcoins.com, g) i i) col·lecció en línia del MNAC, Gabinet Numismàtic, http://www.museunacional.es. 
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3.3. LA PRIMERA EMISSIÓ DE CROATS. PERE II.

La primera emissió de grossos d'argent de Barcelona de la qual tenim constància física, i no

només documental, és la dels últims mesos de vida del rei Pere el Gran (1276-1285). El privilegi,

datat en Barcelona el 28 de juny de l'any 1285, preparava el terreny per a l'encunyació a la seca

barcelonesa  de  la  nova  moneda,  amb  el  consens  de  tots  els  representants  ciutadans;  aquesta

començava  la  primera  setmana  d'agost  d'aquell  mateix  any177.  S'ha  de  calcular  que,  abans  de

començar  a  batre  moneda,  la  seca  es  dedicà  als  preparatius  per  a  aquesta  feina:  adquisició  de

matèria primera (coure i argent), crida d'obrers i moneders i, sobretot, realització dels encunys per a

les  noves  monedes.  En  aquells  moments  era  mestre  de  la  seca  barcelonesa  Berenguer  de

Finestres178. Malauradament, el rei Pere II moria, de manera sobtada, només tres mesos després de

començada la tasca en la seca, l'11 de novembre, així que l'emissió de monedes al seu nom hagué de

paralitzar-se.

Segons  el  document  de  creació,  el  nou  gros  d'argent,  acceptat  ara  sí  per  l'oligarquia

comercial catalana, havia de tallar-se a 72/M segons el marc de Barcelona, amb una llei d'onze

diners i mig d'argent i un aforament o equivalència de dotze dels menuts diners de billó que corrien

al comtat. La moneda comptaria amb un pes teòric d'uns 3,24 grams. Com havia ocorregut amb la

moneda ternal amb Jaume I i el seu fill quan era infant, tant el rei Pere II com el futur Alfons II

jurarien la perpetuïtat tant de la nova moneda d'argent com la de tern, prometent no variar ni el seu

pes, ni la seua talla, ni les seues característiques, ni ells ni els seus successors179.

Quant a la talla dels croats, existeix controvèrsia en els treballs que s'han ocupat del croat

barcelonès. M. Crusafont sosté que, en el moment de començar l'encunyació dels grossos, la talla

sembla augmentar a 74/M, de la qual cosa s'originaria un pes teòric de 3,156/3,16 grams per peça180;

aquest  ajustament de la  talla  produeix monedes una mica més febles que les  pactades amb els

consellers i prohoms de Barcelona, però al mateix temps produeix majors beneficis als rei i als

arrendataris de la seca. Aquest pes s'ajustaria més al pes dels croats de Pere II que coneixem: 3,11
177 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 81.
178 Es constata la seua aparició entre els anys 1285 i 1286. Veure J. Pellicer,  "Aportació a l'estudi dels mestres de la
moneda a les seques de la Corona catalano-aragonesa fins a 1500", Numisma, 120-131, Madrid: 1973-1974, p. 445.
179 El tenor del document és el següent: «Nos Infans Alfonsus, preadicti domini regis primogenitus, gratis et ex certa
scientia laudamus, approbamus et confirmamus vobis praedictis Consiliariis et Probis hominibus, caeterisque omnibus
aliis civibus Barchinonae praesentibus, et futuris, in perpetuum conventiones, concessiones, promissiones, obligationes,
quas dictus Dominus Rex Jacobus felicis recordationes Avus noster fecit universitati Barchinonae super factione et
operatione praedictae de terno, pro ut haec melius et plenius in instrumento de ipsa moneta ternali facto continentur».
Apareix publicat en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 16, doc. XVI i en J. Botet, Les monedes catalanes, vol.
3, p. 268.
180 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 81.
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grams per al conservat al  MNAC181, 3,07 grams per al publicat per M. Crusafont en el CGMC182,

3,10 grams per a l'exemplar publicat per A. Heiss i J. Botet (en aquest últim, amb el número de

catàleg 177)183, o 3,16 i 3,14 grams en els exemplars del tresor del carrer de la Llibertat184. D'aquest

problema ja se n'havia adonat J. Botet, qui adverteix que els croats  «qu'es conserven no arriven a

tenir aquest pes, y menys encare'ls encunyats en temps de Pere II»: prenent el pes del marc de

Barcelona que ell havia calculat en 234,2743, i dividint-lo entre 72 peces per marc, obtenia un pes

teòric per a les monedes de 3,2538 grams, dels quals havien de correspondre 3,1183 a argent fi, i

0,1355 a la lliga de coure185. M. Crusafont recull, també, un exemplar cronològicament més antic,

tant pel seu pes com per la seua tipologia de llegenda d'anvers i revers, amb un pes de 3,22 grams,

molt més aproximat a la suposada talla original del gros d'argent que no els anteriors, i que ja havia

estat publicat en 1886 per A. Campaner i després per J. Botet186.

L'hipòtesi de la variació de la talla sembla ser,  no obstant, un parany: d'haver ocorregut

d'aquesta manera, és a dir, si la talla hagués augmentat de 72/M a 74/M, és lògic que incrementaren

els beneficis, però s'hauria actuat, des de ben aviat, contra tot allò pactat entre el rei i el municipi,

entrant  en una perillosa  dinàmica  de  frau.  Recordem que s'acordà de manera  expressa que els

consellers escollíren dos guardes de la moneda, precissament per a vigilar el procés de fabricació i

l'ajustament a les disposicions. No coneixem cap document en el qual es pacte o mane l'augment de

la talla o la variació en la composició dels croats. Com és possible, aleshores, que els consellers

permeten d'immediat tallar per damunt d'allò disposat, sense que hi haja cap tipus de queixa? La

variació en els pesos s'ha de relacionar amb altres factors, com el desgast d'aquestes peces i els

marges de tolerància que s'acceptaven en la seca de Barcelona i en les pesades, com es veurà més

endavant.  Resulta  curiós  que  per  a  l'encunyació  del  pirral  d'argent,  que  presenta  les  mateixes

variacions de pes, M. Crusafont accepte, precissament, oscil·lacions, i li coste més reconèixer un

frau per part de l'autoritat emissora: «Els pirrals d'argent sicilians varien habitualment entre els 3 h i

181 La  fitxa de  la  peça  pot  consultar-se  en  la  URL  del  MNAC,  Col·leccions  Online,  Numismàtica:
http://art.mnac.cat/fitxatecnica.html;jsessionid=5b47cc9e6f4db7805dca090f2f8da95fdb1e70a8f035321ca184fb01ff310a
03?inventoryNumber=034137-N (consultada per darrera vegada el 25/06/2018).
182 M. Crusafont,  Catàleg general de la moneda catalana, p. 377.
183 A. Heiss,  Descripción general de las monedas hispano-cristianas, p. 73 i làm. 78; J. Botet, Les monedes catalanes,
vol. 2, p. 73. 
184 Números de catàleg Llib.1 / SIP 33785 i Llib.2 / SIP 33786, respectivament.
185 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 69..
186 M. Crusafont,  Catàleg general de la moneda catalana, p. 377, a partir de J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p.
72,  i  aquest  d'A.  Campaner,  Memorial  Numismático  Español:  colección  de  trabajos,  artículos,  etc.,  sobre  la
numismática antigua y moderna, especialmente la española, 3 vol, Barcelona: 1886, pp. 144-145 i làm. 4, fig. 7. També
J. Botet dóna la referència que apareix en M. Vidal-Quadras, Catálogo de la colección de monedas y medallas, número
de catàleg 5469, làm. 11, fig. 26.
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3,3 g, però no manquen exemplars que baixen fins 2,7 g. Un marge de tolerància i qui sap si algun

retoc fraudulent  explicarien els  pesos més baixos  del  nostre conjunt»,  afegint  que es tracta  del

mateix tipus de dispersió «que trobem en els pesals de croat»187. Aquest autor insisteix, per al cas

del croat, en un flagrant frau per part del rei: «Les monedes en circulació es movien, doncs, en una

gamma  àmplia  de  pesos,  resultat  de  les  actuacions  més  o  menys  agosarades  de  retallat  dels

monarques»;  d'aquesta  manera,  el  pes,  com ja  hem dit,  minvaria  tot  just  llançada  la  moneda

d'argent, «aprofitant l'efecte favorable [...] en un mercat que només disposava de diners de billó», i

no s'ajustaria a les 72/M fins a mitjans del segle XV, quan el municipi de Barcelona va prendre el

control complet sobre les encunyacions, gràcies a l'anomenat Privilegi dels Croats188.

Ara bé, si la talla variava, no ho feia la llei. La composició intrínseca dels grossos en metall

preciós va respectar-se sempre,  com va poder comprovar el  propi M. Crusafont en analitzar-se

diverses monedes d'aquest tipus. És a dir, per a aquest autor, els monarques retallarien en pes, amb

l'objectiu d'incrementar els seus guanys (augment de la talla), però no tocarien mai la llei, raó per la

qual, sempre segons M. Crusafont, «les ordinacions sobre el regiment de la seca posen molt més

èmfasi en la qüestió de la llei que no pas en el pes»189, afirmació, que es basa en la major rendibilitat

del  marc,  amb la  qual no podem estar  menys d'acord,  com anirem exposant al  llarg d'aquestes

pàgines. 

Segons el  privilegi de creació de la  moneda grossa,  el  diner d'argent havia de respectar

l'esquema del diner de tern, tant que apareix amb l'expressió monetam de argento cum signo quo

signatur moneta barchinone;  en paraules de M. Crusafont,  «el croat de plata no és més que una

còpia tipològica del diner de tern barceloní, tal com mana el seu document de creació»190. El for que

en octubre de 1285 se li  atorgà no és arbitrari,  sinó que entra dins la proporció que els  diners

grossos  guarden en argent  respecte  el  fi  amb el  qual  es  batia  la  moneda menuda o de tern de

Barcelona,  aproximadament,  0,26 grams d'argent per moneda de billó.  J.  Salat ho explicà de la

següent manera:

« [la moneda grossa] estava proporcionada en tot ab la barcelonesa de tern, car s'havia de batre

d'argent de lley d'onze diners y mitj y cada marc havía de donar setanta dúes peces o diners de

plata (aixís ho diu'l privilegi), dels quals quiscún valía un sou; cada marc de metall lligat de

187 M. Crusafont,  Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, p. 114. 
188 M. Crusafont,  Pesals catalans senzills i múltiples, p. 147.
189 M. Crusafont, "Primers resultats d'algunes anàlisis per via química sobre monedes catalanes", I Simposi Numismàtic
de Barcelona, vol. II, Barcelona: 1979, pp. 348-353, i M. Crusafont,  Pesals catalans senzills i múltiples, p. 147.
190 M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 145.
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que's fabricava la moneda de tern, o plata de llei de tres diners, donava divuyt sous de diners de

tern; quadruplicats els divuyt sous fan el nombre de setanta dos, que són les peces qu'havía de

donar la nova moneda barcelonesa. Ab aquest càlcul se veu, ab tota evidencia, que tanta plata

tenía un diner o peça de les setanta dúes que donava'l marc, com dotze diners menuts de tern;

afegintshi qu'aquella's fabricava ab plata del meteix fi qu'aquesta, per qu'en el riell de la moneda

de tern el marc de plata era de dotze diners y en la plata barcelonesa d'onze diners y mitj, dotze

grans menys qu'en la de tern, els quals equivalen al valor dels tres marcs de coure qu'entraven en

el riell pera la pasta de la moneda de tern.»191

Aquesta proporció amb el diner de tern permetrà, quan comencen a circular per les terres del

sud, que els diners valencians o reials siguen equivalents al sou barcelonès, ja que un reial valencià

guardava la  mateixa  proporció  en  talla  i  llei  que  el  diner  ternal  català;  així  doncs,  un  sou de

Barcelona arribaria a canviar-se per dotze reials valencians, de llei ternal, o el que és el mateix, un

croat de Barcelona per un sou valencià. 

Malgrat la curta durada de l'emissió de Pere II, entre la primera setmana d'agost de 1285 i la

seua mort sobtada l'11 de novembre d'aquell mateix any, s'han pogut identificar, ara per ara, dues

unitats i dos divisors diferents, monedes a les quals qual cal afegir un altre tipus que han recollit A.

Heiss,  J.  Botet  i  A.  Badia192,  i  que  M.  Crusafont  ha  considerat  una  prova193:  aquest  darrer  és

excepcional, distint a qualsevol altra tipologia contemporània i posterior de croat barcelonès, i molt

més proper al model d'anvers que veiem als grossos de Montpeller encunyats per Jaume I i als

pirrals sicilians de Pere II, que no a qualsevol altre gros d'argent de la seca de Barcelona. Existeixen

dues peces amb aquesta tipologia, una coneguda a Barcelona des del segle XIX, que es trobava en

la col·leció personal de Cayetano Carreras, i una segona apareguda en València, en el tresor del

carrer de la Llibertat (peça Llib. 3 – SIP 33787).

La seua interpretació ha estat sempre polèmica dins els estudis sobre moneda catalana. A.

Campaner  proposava  que la  moneda havia de tractar-se d'un error  de gravador,  pel  fet  que no

s'assembla a cap de les altres conegudes; quant a la interpretació de la llegenda, les propostes de

lectura han estat múltiples, pel fet que la conservació de l'únic exemplar que es coneixia no és tan

191 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 156.  
192 A. Heiss, Descripción general de las monedas, p. 73; J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 73-74,  que la cita
amb el número de catàleg 179, i A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 46, qui li dóna la referència de catàleg
Badia.7.
193 M.  Crusafont,  Catàleg general de la moneda catalana, p. 377.  Sí en parla de manera extensa en M. Crusafont,
Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, pp. 32-33.
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bona com la de l'aparegut al carrer de la Llibertat. Fins i tot, A. Campaner arribava al punt de posar

en dubte la perícia dels gravadors, i desestimar-la com una peça bona: «Nadie ha podido interpretar

el letrero del reverso de este croat existente en la colección de mi malogrado amigo D. Cayetano

Carreras y Aragó: mi opinión,  prescindiendo de si  se acuñó en Barcelona ó en otro pueblo de

Catalunya,  lo que quizás explicaría lo insólito de la leyenda de su anverso, es que contiene un

simple error de artista ignorante ó torpe»194.

L'idea  de  la  poca  perícia  del  gravador  la  comparteix  J.  Botet,  almenys  pel  que  fa  a  la

llegenda del revers, al temps que proposa altres possibles explicacions per a aquest estrany croat,

com que es tracte d'un assaig o d'un model que seria presentat al rei per a l'encunyació dels grossos,

abans de comprometre's el monarca a adoptar el mateix model que figurava en la moneda menuda

de tern. Per a J. Botet, aquesta última raó, la de la prova presentada a Pere II, té el suficient pes

perquè li resulte la més possible, però no arriba a reparar en que es tracta d'una encunyació, en

apariència (pes i composició), completament legal, malgrat els seus dubtes que siga una moneda

bona195. Tampoc no repara en que la reproducció del model del diner de tern en els croats és el fruit

del  pacte  amb els  consellers  de Barcelona,  ha de  ser  gairebé  una exigència,  i  no una  decissió

personal del rei. En aquest sentit, podriem només pensar que es tractaria d'una prova per al rei i els

consellers barcelonesos, de la manera que proposen autors com M. Crusafont, com ara veurem.

Tant el disseny com els caràcters de la llegenda, en anvers i revers, segueixen certes pautes

que  poden apreciar-se  en  altres  monedes  contemporànies.  Pel  que  fa  a  la  llegenda,  la  dolenta

conservació de la peça que van examinar A. Campaner, A. Heiss i J. Botet no els permeté arribar a

una conclusió fiable quant a la seua lectura. M. Crusafont li atorga a l'exemplar conegut, abans de la

publicació de l'aparegut al carrer de la Llibertat196, un pes de 2'85 grams197, però la seua interpretació

varia respecte les anteriors, encara que continua pensant que es tracta d'un  piéfort: per a aquest

autor, es tracta d'una prova fabricada a la seca siciliana, a causa dels motius que carrega a l'anvers i

194 La cita fou recollida en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 74-75, a partir d'A. Campaner, Indicador manual
de la Numismática española, p. 309.
195 «¿Es aquest exemplar únic un assaig, o, millor dit, un model presentat al rey pera l'encunyació dels croats grossos de
plata, qu'aquèst se proposava fer batre, abans de resoldre '1 batiment d'aquèsts y abans de contraure '1 rey el compromís
de que 'ls tipus de la nova moneda de plata fossin exactament els meteixos dels de la moneda de tern, y de que llur pes
guardés exacta correspondència ab el d'aquesta derrera moneda? Es molt possible, y així s'explicaria que no se'n hagi
trobat cap més exemplar, y '1 que son tipu resulti exòtic en la sèrie de tots els croats catalans», en J. Botet, Les monedes
catalanes, pp. 74-75, on també exposa els seus dubtes que es tracte d'una peça bona.
196 M. Sánchez, "La troballa monetària del carrer de la Llibertat", pp. 317-318.
197 M. Crusafont,  Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, p. 32. Per a J. Botet, té un pes de 2'80 grams (J.
Botet,  Les monedes catalanes,  vol.  2,  p.  74),  el  mateix que dóna A.  Heiss (A.  Heiss,  Descripción general  de las
monedas, p. 73). Aquest darrer autor, proposà que l'escàs pes fóra conseqüència del dolent estat de conservació de la
moneda (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 75).
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el  revers,  presentada  davant  els  consellers  de  Barcelona.  Aquests,  a  causa  del  jurament  de

perpetuïtat de la moneda de tern, van haver de rebutjar les llegendes al·lusives a Aragó i Sicília,

imposant les seues pròpies condicions, entre les quals es trobava que la nova moneda grossa fos

còpia exacta de la moneda de tern. Així, aquesta hipòtesi permet a M. Crusafont situar abans del

privilegi d'encunyació dels croats aquesta peça, i no enquadrar-la en els últims mesos de vida del

monarca. Aquesta idea, no obstant, presenta alguns problemes. Un d'ells, és el fet que la moneda es

va fabricar amb argent, amb llei com la dels croats que havien de venir després: aquest entrebanc el

soluciona M. Crusafont assegurant que no es tracta d'una prova de seca a l'ús, com era comú abans

de les noves emissions a les seques europees, sinó d'un «croat de prova». El segon problema rau en

l'aparició d'un nou exemplar, el del tresor del carrer de la Llibertat, dins d'un ocultament de moneda

circulant, i en un lloc tan allunyat de Barcelona com és València, fet que fa pensar que aquesta

moneda sí arribà a entrar en circulació198.

 Com ja hem indicat, les interpretacions de la lectura de les llegendes han estat diverses. Per

a A. Heiss, el desenvolupament d'ambdúes seria la següent:

anv/ + P·DEI GRA·ARAGON SICIL REX

    rev/ BARC-INON-BEND-ICTAS199 

L'aparició de Sicília a la llegenda d'anvers va fer pensar a J. Botet que no podia tractar-se

d'altre monarca que no fóra Pere II,  pel  fet  que,  de tots  els  Peres que han regnat a la Corona

d'Aragó, fou aquest l'únic que portà el títol de rei de Sicília al mateix temps que el d'Aragó200.

Lleugerament distinta és la lectura que aportà aquest investigador:

anv/ + P.DEI·GRA·ARAGON SICILIA REX

rev/ BARC-INON-BENU-IUTAS201

Més semblant a la lectura d'A. Heiss que no a la de J. Botet és la que proposa A. Badia, i que

M Crusafont accepta com a bona:

198 M.  Crusafont,   Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa,  pp. 32-33. Per a aquest  investigador,  «en
definitiva, doncs, el croat amb BARCINON BENDICTVS seria una prova feta a Sicília, excepcionalment de   plata i
amb el pes del croat. No seria, doncs, un típic piéfort, sinó un croat de prova» (op. cit., pàg. 33).
199 A. Heiss, Descripción general de las monedas, p. 73.
200 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 74.
201 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 73-74.
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anv/ + P·DEI GRA·ARAGON SICIL REX

rev/ BARC-INON-BEND-ICTVS202

Malgrat interpretar l'anvers de manera quasi idèntica, J. Botet dóna una lectura diferent per

al revers, que és la part de la moneda que presenta una conservació més dolenta. Tant A. Badia com

J. Botet coincideixen en que s'hi llig el nom de Barcelona, encara que la interpretació de la segona

paraula es torna una mica más confusa.

Als darrers anys de la seua vida,  F. Mateu i Llopis també aportà una aproximació a les

llegendas d'aquesta peça, encara que d'una manera distinta al que s'havia estat plantejant abans:

anv/ P(etrus) Dei Gracia Aragon(um) Sicile rex

rev/ Barcinona Civitas203

De les quatre interpretacions que hem recollit, la de F. Mateu i Llopis és l'única que no se

sosté, i que és del tot diferent, sobretot pel que fa al revers. La proposta de «Barcinona Civitas»en

revers no resulta possible, pel fet que apareix una B després de BARC-INON, i no una C, i de la

mateixa manera una E en el lloc on hauria d'anar la I de CIVI. Els caràcters N i D es troben una

mica retallats, però encara amb aquest petit entrebanc, la seua interpretació no pot confondre's amb

una V i una I. 

 L'aparició d'un nou croat d'aquest tipus al tresor del carrer de la Llibertat permet proposar

una lectura addicional:

anv/ + P·DEI GRA·ARAGON SICIL REX

rev/ BARC-INON : - : BEND-ICTAS204

La lectura  és  idèntica  a  la  que  proposà  A.  Heiss,  i  creguem que no hi  ha  dubte  en  la

interpretació de les llegendes que, encara que lleugerament retallades i força desgastades, permeten

202 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 46, i citat també en M. Crusafont,  Pesals monetaris de la Corona
Catalano-Aragonesa, p. 32.
203 F.  Mateu i Llopis,  "Del Comitatus Barchinone al Principatus Cataloniae",  III Simposi Numismàtic de Barcelona,
Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Barcelona: 1985, p. 36.
204 M. Sánchez, "La troballa monetària del carrer de la Llibertat", p. 318. Les llegendes amb la composició tipogràfica
poden consultar-se en el catàleg del present treball, amb el número Llib. 3.
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una identificació completa de gairebé la totalitat dels caràcters que les composen. El pes d'aquest

exemplar és sensiblement inferior al que es coneixia des del segle XIX, arribant als 1,94 grams, la

qual cosa mostra la gran pèrdua de matèria que presenta.

El disseny de l'anvers i del revers mostra alguns elements en comú amb els croats posteriors,

però recull altres aspectes que no tornarien a emprar-se en els grossos d'argent de Barcelona d'època

baixmedieval.  A l'anvers,  apareix representat  el  rei  de perfil,  a  esquerra,  tocat  amb una corona

oberta  lobulada; porta cabell ondulat fins el clatell, en el que sembla una representació bastant

esquemàtica del pentinat amb garseta. Els muscles són amples i rectes, i llueix un vestit dividit en,

sembla, tres particions. El cap resulta menut respecte la grandària del cos, l'ull és només un punt, la

corona desproporcionada i el coll molt fi. És una representació bastant tosca i quasi infantil; no

obstant, i per no cercar paral·lels massa lluny en el temps i l'espai, resulta força semblant als retrats

del seu antecessor, Jaume I, presents en els diners de tern de Barcelona, els diners jaquesos d'Aragó

i els reials de València: tant en els diners jaquesos com en els reials, la corona sol ser molt ampla i

gran i,  en relació al  cap,  no guarda la  proporció adequada,  sobretot  en els  diners  de tern i  els

jaquesos, en els quals el coll de Jaume I és molt fi. Però és amb els diners ternals de Barcelona on

apareixen les majors semblances: en aquests, Jaume I és representat  amb una corona ampla,  el

cabell gravat amb un colze que sembla voler donar efecte d'ondulació, l'ull és solament un punt, el

coll és fi, com ja hem dit, i els muscles amples i rectes. Sembla més un sistema de representació que

una imatge mal acabada.

A banda, existeix una característica bastant cridanera, i és l'inserció del retrat del rei dins

d'una sèrie de semicercles o lòbuls, huit en concret, amb una anelleta entre cadascun d'ells, situada a

l'exterior. En els diners, aquesta decoració no apareix, ja que el retrat del monarca es troba rodejat

directament per una gràfila de punts. Potser la relació es trobe, en primer terme, en els grossos

d'argent que Jaume I mana batre a la seca de Montpeller des del 1273, i en segon en els pirrals

sicilians que s'hi baten a l'illa des de la conquesta de Pere II. Els grossos de Montpeller presenten en

l'anvers la llegenda + DOMINVS MONTISPESVLANI i, en el centre, l'escut barrat de la ciutat dins

un disseny de sis semicercles, adornat amb motius triangulars a l'exterior i circulars a l'interior. El

pirral de Sicília, mostra en l'anvers una àliga dins d'un disseny de huit semicercles adornats amb

cercles  a  l'exterior.  El  disseny  és  hereu  d'aquell  que  pot  veure's  en  els  grossos  d'argent  de

Montpeller de Jaume I, i que Pere II sembla que adaptaria als grossos d'argent sicilians quan es

converteix en rei de l'illa. Aquests dissenys de semicercles, més senzills o més el·laborats, semblen

ser una tendència decorativa bastant recurrent en els grossos europeus dels segles XIII i XIV, des de
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Milà fins Escòcia, o fins i tot els territoris croats, com pot apreciar-se en els grossos d'argent batuts

en el comtat de Trípoli per Bohemund VII (1275-1281). Podriem dir que conviuen, aleshores, fins a

tres dissenys de moneda grossa: els de llegenda simple, heretada dels diners menuts, els de llegenda

simple amb decoració de lòbuls o semicercles i els de doble llegenda concèntrica, imitació dels

tornesos.

Pel que fa al revers, aquest croat mostra la mateixa composició de semicercles emmarcant el

motiu d'anelles i grups de punts que apareixia als diners ternals; el revers apareix quarterat per una

gran creu passant que talla també la llegenda. Quan aquest disseny canvià, només s'eliminaren els

huit  semicercles,  de manera que,  modificant  la  llegenda,  es  mantindria  la  successió de  punts  i

anelles per a les següents emissions de grossos.

Cronològicament, el primer croat de l'emissió de Pere II ha de ser aquest exemplar; no hagué

de tenir, vist que només conservem dues peces, un gran volum d'emissió. Fins i tot podem dubtar si

no serà anterior a l'ordre de creació dels grossos de Barcelona, pel fet que en aquesta es mana, de

manera expressa, que la nova moneda d'argent mantinga els símbols que carrega el diner de tern. No

obstant, dubtem que siga només una prova, pel fet d'haver arribat un dels exemplars fins a València,

la qual cosa sembla indicar que sí entrà en circulació. La seua composició apunta a que es tracta

d'una moneda efectiva, però amb un disseny que no va fer fortuna: de manera estricta, pel fet de

portar en revers la composició de punts i  anelles, i  la creu passant, i  en anvers el  bust del rei,

coronat i de perfil,  compleix allò manat en el document de creació,  ja que el disseny és, si no

idèntic, sí còpia del que apareix en els menuts barcelonesos. Ens inclinem, aleshores, per pensar que

es tracta de la primera tirada d'encunys de l'emissió, adaptant un dels dissenys europeus per als

grossos d'argent dins la tendència dels batuts en Montpeller i en Sicília, la dels lòbuls o semicercles

amb llegenda simple. El fet que les llegendes siguen distintes podria ser una de les causes que

obligaren a la paralització i  canvi  d'aquests  encunys,  però no és un fet  estrany,  com tot seguit

veurem, perquè els primers croats amb disseny tradicional també porten llegendes diferents. Estem

davant, llavors, de l'evolució primerenca del croat, fins arribar a l'estabilització de composició i

llegenda.  Recordem que la llegenda dels croats entre Pere II i Pere III és més llarga que la dels

diners i, per tant, també distinta.  En la nostra opinió, la debatuda  «prova» o «no prova» és una

moneda, un gros de Barcelona, amb una emissió molt curta i, quí sap, potser amb una ordre de

retirada de la circulació de les poques peces que arribaren a eixir de la seca. 
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De la mateixa emissió de Pere II són els que M. Crusafont anomena Croat I i Croat II 205, el

primer, proposem, posterior a la peça que acabem de veure, i el segon ja seguint el model habitual

en la resta de croats dels seus successors.  

El Croat I206 presenta una variació significativa en les llegendes, més properes a les que

apareixien en els diners de tern:

anv/ + (3 punts) PETRUS REX (3 punts)

rev/ : BA - RC - HI - NO (signes d'abreviatura)207

Junt amb aquest, apareix un divisor208 amb les mateixes característiques que l'anterior:

anv/ + (3 punts) PETRUS REX (3 punts)

rev/ : BA - RC - HI - NO (signes d'abreviatura)

En ambdós casos, els caracters de la llegenda són de tipus gòtic209. 

Es tracta d'una moneda amb llegenda reduïda que, per a Miquel Crusafont, respondria a les

exigències dels consellers de Barcelona, després de veure la  «prova», per a adaptar-la al format

proposat per ells210. Més enllà arriba J. Botet, en afirmar que aquests dos tipus podrien pertànyer a la

fallida emissió de l'infant Pere en 1268, fet molt cridaner perquè, com diu el propi Botet, hauria

d'haver arribat al punt de fer gravar en la llegenda el seu nom i intitolar-se rei encara en vida de son

pare Jaume I; aquesta hipòtesi podem descartar-la per les mateixes raons que el mateix J. Botet

addueix211. Pel que fa a la representació del monarca, segueix el model que serà tradicional dels

205 Tipus 2136 i 2137 respectivament, segons M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, p. 377. El CGMC
és el que seguirem per a la descripció dels exemplars.
206 Cru.2136 = Crus-167 = Badia.1 = Botet.175.
207 J. Botet publica una variant en què manquen els dos punts del començament de la llegenda. No obstant, no es tracta
d'una unitat, sinó del mig croat que Crusafont numera com Mig croat I (Cru.2138); la peça en qüestió és la Botet.176.
208 Mig  croat. Cru.2138 = Crus-168 = Badia.3 (i  variant  Badia.2) = Botet.176. Segons J. Botet,  aquesta peça fou
«Publicada en les Additions a la Numismatiquc du Roussillon, par .M.M. J. Massoi, L. Durand et J. Puig (Caen, 1908),
p. 12 y I. II, 18» (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 72).
209 Per a les variants tipogràfiques dels croats, veure el capítol 8 d'aquest treball de recerca.
210 M. Crusafont,  Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, p.33.
211 «Hem sospitat més d'una vegada que '1 croat y '1 mitj-croat descrits ab els ns. 175 y 176, podien ésser les monedes
de plata que Don Pere, essent lloctinent a Catalunya, s'havia proposat fer batre y fins havia començat a batre abans del
21 d'Octubre de 1269, fet  qu'originà les reclamacions de qu'hem parlat  al  ocuparnos del  regnat de Don Jaume; y
corrobora aquesta sospita la circumstancia de ser llurs llegendes exactament iguals a les de les monedes de tern de son
pare  '1  rey  Jaume  I  de  la  primera  emissió,  llavors  corrents.  Però,  pera  qu'aixís  fos,  caldria  admetre  una  altra
«exorbitancia» com diria En Salat, y es que Don Pere hi hagués fet gravar el seu nom y s'hagués fet posar en elles el
títol de Rey en vida de son pare», en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 74.
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croats:  bust coronat,  mirant a l'esquerra  i,  segons la descripció d'A. Badia,  «partit  al  mig,  amb

indicació de mànigues i adornat amb anelles» pel que fa a l'unitat, i amb el «cabell ondat sense

rulls» quant als divisor212.

Per a l'unitat aplegada en el CGMC, M. Crusafont aporta un pes de 3'22 grams, molt proper

a la talla de 72/M, mentre que per al mig croat dóna un pes de 1'40 grams213. Si acceptem que aquest

gros és dels primers que surten de la seca de Barcelona, i tenim en compte tant el seu desgast com

les possibles oscil·lacions en la fabricació, podriem dir que s'ajusta a la talla pactada; res no indica,

ara per ara, un increment de la mateixa.

 El Croat II214 presenta ja la llegenda que serà comuna en els croats dels successors de Pere

II:

anv/ + (3 punts) PETRUS DEI GRACIA REX215

rev/ :CIVI - TAS: - BAChʼ - NONA216

També se'n coneix un divisor217, amb les mateixes característiques que l'unitat:

anv/ + (3 punts) PETRUS DEI GRACIA REX

rev/ :CIVI - TAS: - BAChʼ - NONA

M. Crusafont únicament recull pes per a l'unitat, 3,07 grams. L'exemplar de croat de J. Botet

es troba en 3,10 grams, però tampoc dóna cap pes per al mig croat218. Podria començar a semblar

212 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 45.
213 M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, p. 377.
214 Cru. 2137 = Crus-169 = Badia.4 = Botet.177 = Heiss-Pedro III.1. A. Badia, a més a més, recull una variant amb sis
anelletes al vestit, amb el tipus Badia.5.
215 M. Crusafont indica tres punts només a l'inici de la llegenda. No obstant, com veurem en parlar de les peces del
tresor del carrer de la Llibertat, els tres punts apareixen com a separació de totes les paraules tant de l'anvers com del
revers.
216 M. Crusafont empra la transcripció Ch' en Barchinona, en lloc de la K emprada en J. Botet i A. Badia. La primera és
que ens sembla més satisfactòria i la que seguirem en aquest treball, pel fet que respecta la grafia de Barcelona present
en la documentació. Apareix un signe d'abreviatura, que M. Crusafont no reflexa en les seues transcripcions, entre A i C,
de manera que cal llegir ARC; d'altra banda, la presència d'una K després de C només serviria per a duplicar el sò fort
de C en Barchinona. Així, sí encaixa la presència d'una H, minúscula, seguida d'un signe d'abreviatura volat en forma
d'apòstrof per a indiciar l'elisió d'I. D'aquesta manera, la transcripció correcta quedaria en BA'Ch'NONA, on cal llegir
BA(R)Ch(I)NONA. D'una altra manera,  resultaria BA'CKNONA, que s'hauria de desenvolupar incorrectament com
BA(R)CKNONA.
217 Mig croat. Cru.2139 = Crus-170 = Badia.6 = Botet.178 = Heiss-Pedro III.2.
218 M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, p. 377, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 73.
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que la  talla  dels  grossos  d'argent  s'ha  incrementat,  però  resulta  baixa,  fins  i  tot,  per  a  la  talla

proposada de 74/M, que hauria de retornar pesos de 3,16 grams (quadre 2).

Tipus Pes (g)

CGMC

Cru.2136 3,22

Cru.2137 3,07

Cru.2138
(mig croat)

1,40

Cru.2139 -

Botet
Botet.177 3,10

Botet.179 2,80

Quadre 2. Pesos dels grossos de Pere II publicats.

Quant a la figuració reial en anvers, tant en aquest cas com en el del tipus anterior, apareix

un retrat del rei, poc realista, de perfil i tocat amb una corona oberta rematada per flors de liri, sota

la  qual  apareix  el  cabell  ondulat  acabat  en  rulls,  representats  per  tres  anelles  en  disposició

horitzontal. Pel que fa al vestit, A. Badia indica que es troba  «adornat amb 5 anelletes i 2 a les

mànigues», a excepció d'una variant d'encuny en què apareixen «6 anelletes en el vestit i 3 en les

mànigues»219.

Com ja haviem indicat abans, l'activitat d'encunyació de grossos a la seca de Barcelona la

podem datar a començaments del mes d'agost de l'any 1285, en concret la primera setmana d'aquest

mes, per una nota final que figura en les ordinacions de seca, incompletes, fetes redactar per Pere II

i copiades en un còdex del segle XIV del qual J. Botet va extraure la transcripció del document: «En

l'any de nostre senyor MCCLXXXV, la primera setmana d'agost, comensà lo senyor Rey en Pere

per la gràcia de Déu moneda d'argent, que val .i. diner .xii. diners e aen lo marc .lxxii. diners, e a

sen Martí, qui és el mes de noembre .xi. iorns a l'entrada, passà d'esta vida lo rey en Pere»220. 

No seria fins el 24 d'octubre quan el monarca manà fer una crida a Barcelona, i altres llocs

del territori català on hi corria la moneda barcelonesa, perquè tothom acceptara la moneda grossa

d'argent i l'admetera en els intercanvis, sota pena corporal i multa, en diners o en béns (sots pena de

cos e de haver). En aquest ban establí l'equivalència de la nova moneda en dotze diners de tern de

219 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 46.
220 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 275, doc. XIII. El llibre d'ordinacions havia estat identificat per Ernest
Moliné i Brases (1868-1940), la bona amistat amb el qual, diu J. Botet, li permeté copiar i publicar el text.
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Barcelona; de la mateixa manera, aprofitava per a prohibir, com ja havia fet Jaume I en jurar, en el

moment de la implantació dels menuts ternals, la circulació de qualsevol moneda forània al territori

català,  ni  grossa  ni  menuda.  Tots  aquells,  acaba  la  crida,  que  contraferen  l'ordre  reial,  serien

denunciats pels oficials reials segons el que, en cada cas, les autoritats estimaren221. La protecció de

la moneda és una prioritat per a tots els monarques, ja que no només cal preservar el circulant, sinó

també els  interessos econòmics  de l'elit  comercial  i  econòmica,  així  els  guanys del  rei;  cal  no

oblidar que, al cap i a la fi, l'encunyació de moneda és un sistema de beneficis, basat en la percepció

d'aquests pel canvi i la fabricació.

Els  grossos  d'argent  de  Pere  el  Gran  van  conviure  paral·lelament  amb  altres  monedes

batudes a les seques dels seus dominis, sobretot a València, Aragó i al comtat de Barcelona, on

seguien circulant les monedes encunyades en temps del seu pare Jaume I, però també en l'àmbit

comercial mediterrani amb les encunyacions sicilianes222, arran de la conquesta i incorporació a la

Corona de l'illan després de la revolta de les Vespres (1282). Malgrat els intents per evitar que

corregués moneda forana, els catalans, i més que res els elits comercials, mantenien  cert ús de

monedes  estrangeres  com  els  florins  italians,  els  agostars  o  augustals  d'or  de  Frederic  II

Hohenstaufen, els grossos tornesos i els tornesos negres del rei de França, o els melgoresos menuts i

grossos  arribats  de Montpeller.  De la  mateixa manera,  també trobem monedes  procedents  d'al-

Andalús, com les masmodines i les dobles, encara que en àmbits força restringits. De fet, Pere II, el

7 d'agost de 1285, coincidint amb l'inici de l'encunyació dels grossos de Barcelona, instituí el canvi

de la moneda barcelonesa respecte a les altres monedes forànies que corrien per terres del comtat

(cal  tenir  present  que  no  totes  les  monedes  que  s'anomenen  en  el  canvi  són  físiques;  algunes

s'havien convertit ja, a les acaballes del segle XIII, en monedes de compte i altres es trobaven ja en

procés de desaparició com a moneda efectiva)223:

221 Publicat en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp- 270-275, doc. XIII. Aporta la referència «A.C.A., reg. 57, f.
150» en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 69.
222 Pirrals, dobles diners, diners (medalias) i quarts de diner (quarterolas). En paraules de J. Botet, «cada diner havia
d'equivaldre a un gra, vint diners a un tarí, y cinquanta sous d'ella a una unça d'or del pes general. La seva talla devía
ésser la de dinou sous per marc», segons un document del qual dóna la referència ACA, reg. 54, fol. 176v. i 177.
Afegeix que Pere el Gran només canvià el nom de les monedes que ja corrien a l'illa de Sicília abans de la conquesta
catalana (Botet, II, 1908-1911: 70). De qualsevol manera, per a les encunyacions catalanes a l'illa, remetem millor a M.
Crusafont, "Encunyacions a la Sicília catalana", Acta Numismática, 4, Barcelona: 1974, pp. 273-282.
223 Publicat en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 71-72, amb la referència A.C.A, reg. 57, f. 150r. El quadre 3
ha estat bastit a partir d'aquestes dades.
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DENOMINACIÓ
EQUIVALÈNCIA 

(en moneda de Barcelona)

DOBLA D'ALMIR (dobla de l'emir, n. de l'a.) 15 s

DOBLA REXADIA e CASTELLANA 14 s 6 d

AGOSTARS 14 s

UNÇA D’AUR MENUT [= TARIS] 52 s

FLORÍ 11 s

MORABATÍ 10 s 6 d

MARC D’ARGENT FI, de peça o trencat 60 s

TORNÉS D’ARGENT, o gros 13 ½ d224

MELGORÉS D’ARGENT, o gros 12 ½ d

Quadre 3. Equivalències de la moneda forana respecte la barcelonesa, en 1285.

3.4. EL CROAT SOTA EL REGNAT D'ALFONS II.

Alfons II, anomenat el Liberal, regnà entre els anys 1285 i 1291. D'aquest monarca i període

no es coneixen més monedes que un tipus de croat i un de mig croat, amb les seues respectives

variants d'encuny. Sembla que no manà batre alres tipus monetaris en cap de les seques dels seus

territoris, que aleshores eren Aragó, València, el comtat de Barcelona i, temporalment, el regne de

Mallorca; Sicília havia restat en mans del seu germà Jaume per decissió de Pere II. En els territoris

de la Corona d'Aragó seguia corrent la moneda encunyada tant per son pare com pel seu avi Jaume

I, i també moneda estrangera.

El 29 de març de l'any 1287, l'any següent al de la seua coronació225, jurà la moneda de tern i

d'argent de Barcelona, en les mateixes condicions que havia fet el seu pare i el seu avi, prometent

mantenir la talla i llei, i la seua equivalència de dotze diners de tern (quod unusquisque denarius

praedicte  monete  de  argento  recipiatur  ab  omnibus  pro  duodecim  denariis  praedicte  monete

Barchinone  perpetue  de  terno);  observar  i  respectar  tots  els  pactes,  concessions,  condicions  i

obligacions als quals estava subjecta la moneda de Barcelona des de temps de Jaume I i Pere II,

manant  que  tothom  les  acceptara  amb  una  fòrmula  que  seria  habitual  en  tots  els  monarques

224 En el context de la guerra de Granada, Jaume II manaria, l'any 1308, pujar el canvi dels tornesos grossos a 15 diners
de tern, de la mateixa manera que les dobles d'or, que augmentaren el seu valor a 20 sous, segons J. Botet, Les monedes
catalanes, vol. 2, p. 88.
225 Alfons II fou coronat en Saragossa el 9 d'abril de 1286, ja que la mort del seu pare l'havia sorprès encapçalant la
campanya militar contra Mallorca, la qual caigué el 19 de novembre, només uns dies després de la mort de Pere II.
Després de desembarcar a Alacant i jurar els furs del regne a València, es dirigí cap a Saragossa per a rebre la corona.
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posteriors226. No obstant, no sembla haver esperat a jurar la moneda per a encarregar l'encunyació

de croats al seu nom, que substituïren en la seca de Barcelona la fabricació dels de Pere el Gran: en

gener de l'any 1286, abans fins i tot de rebre la corona, assabentà Pere de Sant Climent, escrivà, que

havia decidit fer batre a la seca de Barcelona, de la qual encara era mestre Berenguer de Finestres,

un cert lot de moneda d'argent, de manera que li manava que nomenara un escrivà apte mitjançant

A. de Bastida227. Açò, però, no hauria estat possible sense una confirmació dels privilegis de la

moneda als consellers de Barcelona: el 28 de juny l'any 1285, encara com a infant, ja ho havia fet

amb el seu pare; no obstant, després de la mort del rei, calia que el seu successor confirmara la seua

intenció de respectar tots els pactes anteriors, cosa que sembla que va fer en Mallorca, en plena

campanya militar, tan bon punt hi arribà la notícia que el rei havia faltat228.

La  moneda  grossa  de  Barcelona  d'Alfons  II  sembla  que  correria  per  Mallorca,  després

d'haver demanat el pertinent permís als jurats barcelonesos, almenys fins que l'illa fóra retornada al

rei  Jaume229;  de  la  mateixa  manera,  circularia  pels  comtats  de  Rosselló,  Cerdanya,  Conflent,

Vallespir i Colliure, territoris del regne mallorquí, on la barcelonesa hi seria l'única moneda de curs

legal,  fet  que  no  tindria  més  remei  que  acceptar  el  temporalment  desposseït  rei  Jaume  de

Mallorca230. L'interés d'Alfons II pels assumptes de la seca i moneda de Barcelona es fa palès en la

lletra, datada el 12 de març de 1286, en què convida el mestre Berenguer de Finestres a admetre dos

moneders pel rei recomanats231.

Sembla que l'agost de l'any 1287, el procés d'encunyació de moneda grossa d'argent a la seca

de Barcelona es trobava en ple funcionament, si atenem al ban que Alfons II mana fer públic a

València i Mallorca perquè ningú no puga traure argent d'aquells regnes, ni tampoc dels territoris

catalans sota la seua jurisdicció, perquè no manque matèria primera a la casa de la moneda de

Barcelona, sota penes corporals i sobre els béns232. Part d'aquella encunyació ja devia haver estat

lliurada i haver començat a circular l'any 1287, o trobar-se a punt de fer-ho, ja que en el dia 12 del

mes d'abril, una crida al comtat de Barcelona i els territoris catalans on corria moneda barcelonesa

manava que tothom acceptara la moneda grossa al seu nom amb el for que havia quedat establert

226 El document el recull J. Salat per primer cop, en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 17, doc. XVII. J. Botet
aporta la referència A.C.A, reg. 64, fol. 21, amb data de 1287, en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 76.
227 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 76, amb la referència A.C.A., reg. 65, f. 12.
228 Publicat en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 275, doc. XIII:  «a sen Marti, qui es el mes de noembre .xi.
iorns a l'entrada, passa d'esta vida lo rey en Pere. El senyor Namfos, fill primer, conferma aquesta moneda matexa en
l'estament e en l'altar en que era, convent de Malorcha».
229 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 76, segons document amb referència A.C.A., reg. 66, f. 84.
230 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 77, segons document amb referència A.C.A., perg. n. 371 d'Alfons II.
231 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 76, amb referència documental A.C.A., reg. 70, fol. 74.
232 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 76, segons document amb referència A.C.A., reg. 66, fol. 160.

93



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

amb anterioritat, ja en temps de Pere II, açò és, a raó de dotze diners de tern233. Segons J. Salat, una

setmana abans,  el  6  d'abril,  el  rei  hauria  confirmat  els  privilegis  que Pere  el  Gran i  Jaume el

Conqueridor havien concedit als moneders, obrers i oficials de la seca de Barcelona, però aquest

document, mancat de referència, no ha pogut ser identificat234.

És en aquest moment quan l'investigador M. Crusafont considera que la talla dels croats s'ha

incrementat entre 73/M i 76/M peces per marc235. Açò val a dir que cada moneda comptaria amb un

pes teòric de 3,1996 grams / 3,2091 grams fins a 3,0733 grams / 3,0825 grams236. Es tracta d'una

pèrdua de pes a tenir en compte, d'entre 0,04 grams / 0,05 grams i 0,17 grams / 0,18 grams com a

valors màxims. Per a poder trobar una explicació a aquesta davallada de pesos, caldrà primer, com

veurem a  continuació,  comparar  els  valors  dels  quals  disposem actualment  i,  també,  l'estat  de

conservació de les monedes, algunes de les quals mostren ja petits retalls i llimadures.

   Del rei Alfons II només es coneix un tipus d'unitat de croat i un de mig croat, amb les

seues variants d'encuny, de llegenda i de tipografia. En el CGMC, M. Crusafont descriu amb les

següents llegendes l'unitat237:

anv/ +:ALFOSVS DEI:GRACIA REX:238

rev/ :CIVI - TAS: - BAChʼ - NONA239

Per a les dues variants existents amb aquesta llegenda, M. Crusafont aporta un pes de 3,01

grams i 3'03 grams (Cru.2148 i Cru.2148a); J. Botet, per al croat que ell recull, dóna un pes de 3,10

233 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 77, segons document amb referència A.C.A., reg. 65, fol. 125.
234 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 231; J. Botet recull també aquesta observació, deixant constància que no
ha pogut trobar el document que J. Salat cita (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 77).
235 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, pp. 168-170. 
236 La  primera xifra s'ha calculat amb un pes per al  marc de Barcelona de 233,571 grams, mentre que la segona,
separada per la barra, s'ha aconseguit amb el pes de 234,27 grams proposat per M. Crusafont. 
237 Cru.2148 = Crus-179 = Badia.8 a Badia.25 (a excepció de Badia.13, 21 i 22) = Botet.180 = Heiss-Alfonso III.2. En
aquest tipus, trobem al revers tres punts posicionats en el quarter de CIVI; per al cercle en el quarter de CIVI, veure
Cru.2148a = Crus-175.1 = Badia.13 = Botet.182.
238 El nom del rei apareix abreviat. Hem pogut distingir dues posicions d'abreviatura que el CGMC no recull, entre F i
O d'una banda, amb la forma ALF'OSVS, i entre O i S d'altra, amb la forma ALFO'SVS, la qual hauria de ser la grafia
correcta. Veure el capítol 6 del present treball, i el catàleg que presentem al final. Aquest fet permet diferenciar aquestes
peces de les d'Alfons III,  més que cap altre element,  encara que,  com assenyala J. Botet,  també n'hi  ha altres  de
diferenciadors: «el vestit del rey y la forma de la corona que porta, no permeten confondre els croats d'Alfons II ab els
dels seus successors del meteix nom» (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 78).
239 La posició dels punts en la llegenda que aporta M. Crusafont en el CGMC sembla bastant arbitrària. Si bé és cert que
els punts s'agrupen ara en nombre de dos i no de tres com en els croats de Pere II, no apareixen sempre en les posicions
assenyalades. Al respecte, tornem a remetre al capítol 6 d'aquest treball, i al catàleg que presentem al final.
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grams240.  Els dos exemplars de M. Crusafont es troben per sota del pes teòric que aquest autor

atribueix per al regnat d'Alfons II, en cas d'acceptar que la talla ha pujat a 73/M – 76/M; l'exemplar

de J. Botet, en canvi, es trobaria dins d'aquest suposat rang. Insistim de nou en la conservació de les

peces,  ja  que  l'oscil·lació  entre  els  exemplars  de  M.  Crusafont  i  el  de  J.  Botet  resulta  bastant

important.

Del mateix tipus que l'unitat és el divisor que el CGMC presenta de la següent manera241:

anv/ +.ALFOSVS.DEI:GRACIA.REX:242

rev/ :CIVI - TAS: - BAChʼ - NONA

Per a les dues variants dels dos mitjos croats inclosos en el CGMC, M. Crusafont indica un

pes d'1,10 grams i 1,55 grams. La tipografia emprada en les dues llegendes, en unitats i divisors, és

de tradició llatina.

Pel que fa a la representació del rei,  s'observa continuïtat  entre la imatge present en els

últims croats de Pere II i els del seu fill: vestit partit en quatre, amb ornament d'anelles en disposició

vertical i en nombre desigual (depenent de l'encuny o grup d'encunys), corona oberta rematada amb

flors de liri i carregada amb tres anelles en disposició horitzontal, cabell ondulat de tipus garseta i

bust de perfil cap a l'esquerra. El bust del rei es troba dins d'un cercle delimitat per una gràfila de

punts, concèntrica a la gràfila externa, i entre les quals s'hi troba la llegenda. El més segur és que

l'artífex o els artífexs dels encunys d'aquesta emissió fóren els mateixos que obraren en la seca de

Barcelona en temps de Pere II: la mort del monarca als pocs mesos de començada l'emissió degué

prendre'ls per sorpresa, i la ràpida represa de l'encunyació de croats per part d'Alfons II hagué de

permetre la continuïtat dels entalladors, obrers i moneders de la seca, reutilitzant motius i punxons

en la nova emissió243. 

240 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 78.
241 Cru.2149 = Crus-176 = Badia.26 a Badia.32 = Botet.181 per a la variant amb els tres punts en el segon quarter; per a
la variant amb cercle en el segon quarter, Cru.2149b =  Badia.33 = Botet.183 = Heiss-Alfonso III.1.
242 De nou, la posició dels punts en el  CGMC resulta,  sembla,  lligada només a l'exemple manejat  per l'autor.  Els
divisors del regnat d'Alfons II presenten la mateixa varietat de posicions quant a les interpuncions que les unitats.
243 Així ho pensava J. Botet:  «La fàbrica y estil d'aquests croats se sembla tant a la dels de Pere II,  qu'Heiss sospita
que'ls encunys d'uns y d'altres són deguts a un meteix gravador, lo qual res tindria d'extrany, puix hem vist va ésser el
meteix el mestre de la seca que dirigí la llur encunyació» (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 78).
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Existeixen dues variants d'unitat, una amb canvi en la tipografia, en què l'A i V llatines se

substitueixen per caràcters gòtics244, i una altra en què la llegenda canvia, amb la substitució d'E en

la paraula DEI per un signe d'abreviatura entre D i I245:

anv/ +.ALFOSVS.D˜I:GRACIA.REX:

rev/ :CIVI - TAS: - BAChʼ- NONA

Aquest  tipus,  però,  sembla  bastant  minoritari.  Totes  dues  variants  presenten  el  mateix

disseny del monarca en anvers que l'unitat abans descrita. També existeix una variant de mig croat,

consistent en un canvi tipogràfic en la llegenda, bastida amb V gòtica en l'anvers246, i una altra que

detecta A. Badia,  en la qual la V del nom del rei  s'escriu com una A invertida,  és a dir,  sense

travesser: és un error d'encuny, en el qual els punxons s'han gravat a l'inrevés247.

La gran varietat d'agrupacions descrites per a aquesta emissió (diferències en la posició dels

punts en les llegendes i en el nombre d'anelles en el vestit del monarca, així com les variacions en la

tipografia),  hauria  de respondre  a  l'existència  d'un  elevat  nombre  d'encunys,  fet  del  qual  ja  se

n'havien adonat J. Salat, M. Vidal-Quadras i J. Botet248. Les raons de la gran proporció d'encunys

respecte la curta durada de l'emissió d'Alfons II no s'ha pogut explicar, sobretot per la manca de

documentació, però hauria de tenir a veure amb la necessitat de dotar el circulant d'un gran nombre

d'aquestes noves peces d'argent (quadre 4)249.

Cal  assenyalar  l'existència  d'un  croat  falsificat  d'època  d'Alfons  II,  pertanyent  a  l'antiga

col·lecció numismàtica de M. Crusafont250. Resultava complicat eradicar les falsificacions, malgrat

la  perseverància  que  mostra  la  documentació  quant  a  la  persecució  dels  falsaris.  De qualsevol

manera, allò interessant pel que fa a aquest croat falsificat és que ja, només pocs anys després de la

creació del gros d'argent de Barcelona, pagava la pena d'arriscar-se a penes pecuniàries, confiscació

dels béns, càstigs corporals (s'admetia, en aquests casos, la tortura del detingut251) i penes de mort,

fabricant moneda falsa; açò demostra la gran acceptació que va tindre, des del primer moment, el

244 Cru.2148b = Badia.22.
245 Cru.2148c = Crus-175.2 = Badia.23.
246 Cru.2149a = Crus-176.1.
247 Badia.33 i Badia.34.
248 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 78.
249 De qualsevol manera, remetem a l'estudi dels encunys que presentem en el capítol 7 d'aquest treball.
250 Subhasta de l'any 2011, dia 27 d'octubre: Aureo & Calicó, catàleg de subhasta, pàgina 34, lot 212.
251 J. Lluis y Navas-Brusi, "La ordenación de la amonedación en la Corona de Aragón en el siglo XIV", Numisma, 102-
107, Madrid: 1970, p. 92.
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gros barcelonès, i les possibilitats que presentava, per als falsaris, per fer-se amb diners de manera

senzilla, pel fet que, per cada croat encunyat per ells, podien aconseguir fins a dotze menuts de tern,

o el seu equivalent en béns. Una gran quantitat de grossos falsos posats en circulació, per tant,

podria comportar una petita fortuna. La moneda falsa és un dels grans desestabilitzadors, junt a la

moneda nacsa, del circulant medieval.

Tipus Pes (g)

U
ni

ta
t 

CGMC

Cru.2148 3,01

Cru.2148a 3,03

Cru.2148b 2,97

Cru.2148c 3,14

Botet Botet.180 3,10

Badia

Badia.11 3,01

Badia.15 3,03

Badia.16 3,14

Badia.18 3,13

Badia.22 2,97

Llib. - 3,0769 (mitjana)

D
iv

is
or

CGMC

Cru.2149 1,10

Cru.2149a 1,10

Cru.2149b 1,55

Badia

Badia.31 1,55

Badia.32 1,10

Badia.33 1,55

Badia.34 1,58

Llib. - 1,47 (mitjana)

Quadre 4. Pesos dels croats d'Alfons II publicats.

La falsificació no és un fet de particulars només252. El rei també va participar, de vegades, en

el frau de la moneda, com ocorregué amb els diners platejats de suposada llei quaternal, i contingut

d'aram, de Pere I253, o la falsificació reiterada de moneda estrangera que portà a terme Pere III254. De

252 Quant a la falsificació de moneda per part dels usuaris, veure J. Lluis y Navas-Brusi, "El castigo de la falsificación
de moneda en la Cataluña medieval", Numisma, 10, Madrid: 1954, pp. 23-29.
253 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, pp. 76-78. 
254 J.  Lluis y Navas-Brusi, "La ordenación de la amonedación", pp. 115-129. Respecte a l'activitat de falsificació de
moneda per part de la Corona, veure A. Estrada, "Els reis falsaris medievals i la fabricació de moneda fraudulenta", La
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qualsevol manera, des de la caiguda de confiança dels mercats per la posada en circulació de la

moneda fraudulenta de Pere I, sembla que cap monarca va tractar de manipular la moneda pròpia,

per una altra banda, en el cas de Barcelona, molt vigilada pels consellers per a evitar crisis que

obligaren  a  depreciacions  o  processos  de  renovatio  monetae,  com la  del  canvi  de  la  moneda

quaternal a la doblenca en temps de Jaume I. És més, des de les corts de Monzón de 1236, i fins i

tot en alguns documents anteriors, seria una constant dels juraments reials el de no variar ni mudar

en cap aspecte la moneda:  «ita videlicet quod nec a nobis, nec ab haeredibus nec successoribus

nostris destrui valeat nec mutari, aut de novo ammodo cudi, minui vel augeri»255. Els reis no fan

més que tractar d'evitar tant els fraus de la casa reial contra la moneda, com els que podien cometre,

i cometien, els seus súbdits, aplegant-se als iura communia; amb el pas del temps, les clàusules dels

juraments serien més explícites, abastant tots els suposats, com a manera de màxima protecció, que

és el  que ocorre en el  document de creació del  gros d'argent  en 1285. Amb tantes mesures de

salvaguarda, que acabarien per donar lloc, a partir del 1349, a la figura reial del pesador públic,

resulta complicat que els reis s'implicaren en una acció fraudulenta com la dels canvis intencionals

en la talla dels croats256.

El 18 de juny de l'any 1291, el rei Alfons II moria a Barcelona sense descendència legítima.

3.5. EMISSIONS DE CROATS DE JAUME II.

A la mort sense descendència del seu germà Alfons, Jaume, llavors rei de Sicília, fou coronat

rei d'Aragó l'any 1291, i no trigà en confirmar i jurar la moneda grossa d'argent i la menuda de tern

barcelonines, en les primeres Corts celebrades a Barcelona aquell mateix any257. Malgrat tot, no

rebria autorització dels consellers de Barcelona per a encunyar nova moneda d'argent fins el dia 12

de desembre de 1294, aprofitant al mateix temps l'ocasió per a confirmar novament la moneda de

tern, a 72/M, a llei d'onze diners i mig d'argent «bo i fi»258. Desconeixem el volum d'emissió, pel fet

moneda falsa de l'Antiguitat a l'euro, MNAC, Barcelona: 2010, pp. 50-57.
255 Jurament de la moneda jaquesa en 1236, per part del rei Jaume I, en les Corts de Monzón, en J. Salat, Tratado de las
monedas, vol. 1, p. 136.
256 A.  Estrada, "La falsificació de moneda a la Corona d'Aragó medieval",  La moneda falsa de l'Antiguitat a l'euro,
MNAC, Barcelona: 2010, pp. 42-43.
257 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 142, a partir de les Constitucions de Catalunya,  volum I, llibre X, títol 2,
constitució I; la notícia de Salat es recull després J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 87.
258 «[Nos] confitemur, et in veritate recognoscimus vobis consiliariis et probis hominibus, et toti Universitati Civitatis
Barchinonae:  quod ad  magnam instantiam precum nostrarum,  et  urgente  necessitate  praebuistis.  Nobis  consensum
cudendi et faciendi monetam de argento cum signo quo signatur moneta Barchinonensis perpetua de terno, promittentes
vobis, quod faciemus ipsam monetam cudi bene et legaliter in Barchinona et non alibi et de bono et legali argento, et
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que en l'autorització no s'expressa la quantitat de marcs d'argent als quals s'autoritza a batre al rei,

en contra del que ocorre en altres documents d'autorització per a encunyar moneda259. L'encunyació,

aleshores, no trigaria en començar: en aquells moments era encara mestre de la seca de Barcelona

Berenguer de Finestres260. Els treballs es trobarien en procés l'any 1296 quan, en el mes de maig, el

rei  fa  vindre  dos  oficials  moneders  a  Barcelona,  anomenats  Jaume de  la  Bromsta  i  Jaume de

Finestres,  des de Serón, on hi treballaven per a l'infant Alfons de la Cerda,  perquè encunyaren

moneda amb totes les eines de les quals disposaren261. 

El 10 de novembre de 1296, Jaume II manava batre en el territori de Múrcia nova moneda,

que seria coneguda amb el nom de reials; Alacant havia estat conquerida als castellans per les tropes

de Jaume II  l'abril  d'aquell  mateix,  aprofitant  les dificultats  en la  successió al  tron castellà.  La

conquesta no s'aturà amb l'annexió d'Alacant a la Corona d'Aragó, sinó que al llarg de 1298 van

caure en mans catalanes Alhama de Múrcia i Cartagena, i el desembre de l'any 1300, Lorca. Com

que les tropes del rei es trobaven en la frontera, Jaume II escrigué uns dies abans de manar el

batiment de la nova moneda als prohoms de les viles de Xàtiva, Alcoi, Cocentaina i Xixona perquè

no posaren cap dificultat al curs en aquells llocs de la moneda murciana262. El manament de Jaume

II per a batre moneda murciana serví per a diversos propósits: malgrat que l'explicació tradicional

s'ha centrat  en el  pagament  a  les  tropes  que participaren en  el  procés  de  conquesta,  molt  més

importants resultaren qüestions com la rivalitat entre el rei castellà i Jaume II, el benefici econòmic

aportat pel canvi obligatori de moneda imposat als habitants del regne murcià (una mutació que, a

més a més, perjudicava el monarca castellà en privar-lo d'un territori on ja no hi podia circular la

seua moneda, i dels beneficis que se'n derivaven) i, de nou, el benefici econòmic per a Jaume II

emanat  de  les  rendes  monetàries,  entre  elles  la  producció  de  moneda  própia  i  la  percepció

d'impostos, entre d'altres.

La  seca  l'establí  a  la  ciutat  d'Alacant,  on  s'hauran  de  batre  grossos  d'argent  i  diners  de

billó263, amb l'ànim de desplaçar la moneda castellana del territori guanyat i beneficiar-se dels rèdits

quod de unaquaque Marcha boni argenti ad rectum pondus Marchae tabulae campsorum Barchinonae faciemus fieri et
cudi septuaginta duos denarios argenti boni et fini tantum, et non ultra, et quod unusquisque denarius cudatur et fiat ad
legem undecim denariorum et oboli praedictae monetae Barchinonae perpetuae de terno», publicat per primer cop en J.
Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 24-25.
259 En paraules de J. Botet, «no expressa'l document la quantitat a que pujava l'autorisació, contra lo que s'acostuma fer
constar en els de son genre» (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 88). 
260 O.  Gil Farrés,  "Hacia la sistematización de los croats barceloneses", p. 140 i, sobretot, J. Pellicer,  "Aportació a
l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445.
261 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 88, amb la referència documental A.C.A., reg. 108, f. 25.
262 J. Botet, Les monedes catalanes, p. 81.
263 «Com nos vulam e ajam ordonat de fer moneda d'argent e menuda corrible el dit regne de Múrcia: Es a saber, la
moneda d'argent que sia a ley de .xj. diners, comtant argent a .xj. diners e malla emblanquida, e de tayla de .lxx. ij.

99



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

del canvi i de la cudició. La llei de les peces grosses hauria de ser d'onze diners i mig de fi d'argent

d'onze diners de llei, és a dir, una llei rebaixada mig diner respecte als grossos de Barcelona; la talla

s'establia  en  72/M,  segons  el  marc  de  Barcelona,  i  el  for  en  onze  diners.  Tot  plegat,  tant  la

composició intrínseca de les monedes com el canvi, foren dos motius principals perquè l'emissió no

gaudira d'una vida prolongada i aviat Alacant demanara afegir-se al curs de la moneda valenciana.

També cal tenir en compte que l'oligarquia comercial que s'assentà en Alacant o bé era la mateixa de

València i Barcelona, o bé tenia interessos lligats amb els territoris al nord, de manera que suposava

un entrebanc per als seus interessos comercials comptar amb una moneda pròpia que els obligava a

pagar taxes de canvi cada cop que traspassaven el territori murcià o feien negocis amb València i

Barcelona. La seca alacantina s'extingiria, malgrat les amples disposicions que atorgà el rei a tots

els oficials i obrers de la nova moneda murciana: no coneixem bé la seua durada, però no degué ser

massa llarga en vista de la curta vida d'aquest tipus monetari, ja que el 24 de març de l'any 1301, un

cop acabada la guerra, el consell de Múrcia i la pròpia ciutat d'Alacant demanaren al rei incorporar-

se a l'ús de la moneda valenciana, a canvi del pagament d'un monedatge que s'hauria de satisfer

cada set anys264, en compensació al rei per la pèrdua de beneficis econòmics que li suposava la

retirada del circulant i l'aturada de la producció monetària.

Figura 20. Reial murcià de Jaume II265.

No coneixem molt bé aquesta emissió, malgrat la bibliografia al respecte266, ja que bastant

poques peces han arribat fins a nosaltres; se'n coneixen quatre exemples, tres físics, un diner al

Museu Episcopal de Vic, un altre a la col·lecció Orol i un tercer localitzat al fossar de la Col·legiata

diners per march de Barcelona»  [...], en J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 3, pp. 280-282, doc. XVI, per al qual
dóna la referència documental A.C.A., reg. 105, fol. 206.
264 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 88
265 Imatge extreta d'Aureo & Calicó.
266 J.  Botet,  Les monedes catalanes,  vol.  2,  pp. 80-84; F.  Mateu i Llopis,  La ceca de Valencia y las acuñaciones
valencianas de los siglos XIII al XVIII,  València: 1929; M. Crusafont,  "Diners de València i diners d'Alacant. Les
primeres  emissions",  IV  Congreso  Nacional  de  Numismática.  Comunicaciones, Institución  Fernando  el  Católico,
Saragossa: 1980, pp. 303-314; M. Clua, "Circulación monetaria en Alicante durante la colonización feudal", Monedas,
todas las caras de la Historia. Colecciones numismáticas del MARQ (Ramón Sánchez, J. J., ed), MARQ - Diputación
de Alicante, Alacant: 2010, pp. 58-68.
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de Gandia267, i un dibuix publicat per J. Botet268, a banda d'una quantitat indeterminada pertanyent a

col·leccions privades els exemplars de les quals, algunes vegades, es deixen veure en els catàlegs de

subhastes (només posarem dos exemples: l'any 2011, el dia 27 d'octubre, Aureo & Calicó subhastà

dos diners de Múrcia que pertanyien a la col·leció Crusafont, amb la referència CGMC Cru.2168,

pàgina 38 del catàleg de subhasta, lot 234, amb 0,65 grams de pes cadascuna, i les llegendes A/

IACOBV·S·REX, R/ DN MVRCIA; l'any 2014, també la casa Aureo & Calicó va traure a subhasta,

el dia 24 d'abril, un diner de Múrcia, amb llegenda al revers DE MVRCIA, pàgina 77 del catàleg de

subhasta, lot 335); totes les monedes assenyalades són de billó, cap grossa d'argent, de manera que

no sabem sí arribaren a batre-se'n, pel fet que, fins el moment, no hi ha cap evidència.

La moneda alacantina de Jaume II rep a la documentació l'any 1302 el nom de  reyals de

Múrcia269, amb la qual cosa, o bé encara havien de trobar-se en circulació alguns exemplars, encara

que no sabem sota quines condicions, o bé es tracta d'una fòrmula d'escripturació de deutes i vells

pagaments. El volum d'emissió ens resulta desconegut; malgrat tot, coneixem un pagament de l'any

1298 de «treens e deu solidos reyals de Murcia», i una venda del 1301 per valor de «mil e setçens

solidos de reyals de Murcia»270. 

Un cop complida l'autorització de 1294, l'emissió de grossos d'argent a la seca de Barcelona

s'aturà, però entre els anys 1309 i 1311, la casa de la moneda torna a encunyar moneda per ordre de

Jaume II, amb el consentiment dels consellers i prohoms de la ciutat271; demana al municipi que

esculla dos guardes de la moneda272, signe de que la seca reprèn la seua tasca, apareix un nou mestre

de seca, Pere Escarit, també escrivà, un nou mestre de la moneda, Joan Peixonat273, i un nou oficial

encarregat de la lliga, Guillem Vicens274. L'ordre d'encunyació mana que s'hi baten menuts de tern, a

18 sous el marc de Barcelona els diners i a 20 sous per marc de Barcelona els òbols o malles275,

267 C. Vidal, Gandia des de la Seu. Una mirada al passat, CEIC Alfons el Vell - Ajuntament de Gandia, Gandia: 2006,
p. 110.
268 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 81.
269 M. Crusafont, "Diners de València i diners d'Alacant", p. 310.
270 M. Clua, "Circulación monetaria en Alicante", p. 68.
271 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 88, a partir d'un document que referencia com A.C.A., reg. 232, f. 121v.-
125. Aquest  autor  pensava  que  es  podria  tractar  de  dues  encunyacions  distintes,  «una  segona,  o  potser  tercera,
encunyació», en 1309 i en 1311 (ref. cit.).
272 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 89, amb referència documental A.C.A., reg. 232, f. 121.
273 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445. Pere Escarit havia participat ja en l'encunyació
de moneda jaquesa a Sarinyena. Joan Peixonat també havia estat a Sarinyena, exercint el mateix càrrec amb què se'l
dotava  ara  a  Barcelona,  el  qual  ocupà  des  de  l'abril  de  1311,  nomenament  per  al  qual  Botet  dóna  la  referència
documental A.C.A., reg. 232, fol. 280 i ss., en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 89.
274 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 89, amb la referència de document A.C.A., reg. 232, f. 124.
275 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 88.
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mentre que els grossos d'argent haurien de mantenir la talla i llei amb la qual foren establerts, és a

dir, a 72/M. 

L'any 1317, a 30 de setembre, només uns pocs anys després de l'anterior encunyació, Jaume

II aconseguia nou permís dels consellers de Barcelona per a batre a la seca de Barcelona sis mil

marcs d'argent, que s'hauràn de transformar en grossos amb talla de 72/M i llei d'onze diners i mig

d'argent276. L'1 d'octubre d'aquell mateix any, només un dia després d'haver aconseguit el vist i plau

dels  consellers i  prohoms de la  ciutat  de Barcelona,  encomana l'encunyació a G. Culli  (potser,

Guillem Cullí), Guillem Vicens i Bernat de Vilardell277 i fa vindre a Barcelona des de Mallorca un

personatge anomenat Mino, a qui fa assajador de l'emissió278. 

Pràcticament d'immediat, l'1 de desembre del 1317, Jaume II planeja una nova encunyació

de moneda d'argent a la seca de Barcelona o, amb més seguretat, un increment dels marcs que se li

han permès, per la qual cosa demana consell al bisbe de Barcelona, amb l'objectiu que opine sobre

la  seua intenció279;  desconeixem, però,  la  resposta  a la  lletra del  rei,  encara que resulta  bastant

probable que fóra favorable.

Entre el 25 d'agost de 1318 i el 14 de febrer de 1319, apareixen diversos documents que fan

pensar  que  l'activitat  de  la  seca  de  Barcelona  es  reprèn  després  d'una  curta  aturada280:  el

nomenament de Grau Huchbaldi  com a mestre  de la  moneda,  el  de conseller  a  Guillem Cullí,

escrivà Nicolau Ros, talladors Bernat Castell pare i Bernat Castell fill, argenters de professió281, a

276 «[...] quod ad magnam instanciam precum nostrarum et urgente necessitate praebuistis nobis consensum cudendi et
faciendi  monetam de argento cum signo quo signatur  moneta Barchinonae perpetua de terno,  ita  tamen quod non
cudamus ratione dictae monetae,  nec  fieri  faciamus monetam argenteam, nisi  usque ad  sex  mille  marchas argenti
operandas  et  faciendas  in  infrascriptam monetam: promittentes  vobis  quod faciemus ipsam monetam cudi  bene  et
legaliter in Barchinona, et non alibi, et de bono et legali argento, et quod de unaquaque marcha boni argenti ad rectum
pondus marchae tabulae campsorum Barchinonae faciemus fieri et cudi septuaginta duos denarios argenti boni et fini
tantum et non ultra; et quod unusquisque denarius cudatur et fiat ad legem undecim denariorum et oboli  praedictae
monetae Barchinonae perpetuae de terno», document  publicat en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 26-27,
doc. XXII. J. Botet aporta la referència documental A.C.A., reg. 215, fol. 158v., en J. Botet, Les monedes catalanes, vol.
2, p. 89. Aquest document està datat el 30 de setembre de 1317, encara que J. Botet el date en 1316.
277 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 89, amb la referència documental A.C.A., reg. 215, f. 157v.
278 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 89, a partir del document referenciat com A.C.A., reg. 215, f. 157v.; dada
recollida també en J. Pellicer,  "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445, per al qual aporta la data de
1316.
279 Publicada en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 90, doc. 11. El contingut de la lletra és molt curt i
en ell només demana Jaume II al bisbe de Barcelona, Ponç, la seua opinió sobre l'intenció d'encunyar de nou moneda a
la seca de la ciutat, amb les següents paraules: «Cum nos pro utilitate publica ordinaverimus et intendamus monetam
Barchinone argenti cudi in proximio in civitate Barchinone usque ad certam quantitatem, idcirco vestrum consilium
super hoc ducimus requirendum». 
280 «[...]  que la moneda no fo obrada ne feta  continuament  mas per  diversos  temps e per  diverses  vegades,  çoes
avegades obran e avegades cessan segons quey havia loch e avinentia». Veure J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3,
pp. 290-310, doc. XXII. Les aturades en la producció monetària, fins i tot a meitat d'una mateixa emissió, són freqüents
en la Baixa Edat Mitjana. Respecte açò, veure el capítol 5 del present treball.
281 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 90, a partir d'un document amb referència A.C.A., reg. 232, ff. 280 i ss.
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més a més de la normal prohibició de traure argent o billó dels límits del comtat o fondre'n durant el

temps que duraren les tasques de fabricació de moneda282. Sembla que l'emissió de 1317 havia estat

molt ràpida, o s'havia considerat força insuficient per a les necessitats de circulant, raó per la qual

Jaume  II  es  veu  obligat  a  reprendre-la  amb  una  altra  concessió  dels  consellers  de  Barcelona

mitjançant una nova autorització, potser la mateixa per a la qual havia demanat consell al bisbe de

la ciutat. Veiem com l'acceptació del croat havia crescut força des del seu naixement, tant que cada

cop es fa palesa la necessitat d'un major nombre de peces circulant. 

L'any 1320, sembla que aquesta nova emissió ja es trobava arribant a la seua fi, de manera

que Jaume II sol·licità nou permís per a encunyar una certa quantitat addicional a la que li havien

permesa: envia una lletra als consellers de la ciutat de Barcelona per a dir-los que, ja que s'hi troba

en València, parlarà amb ells dels detalls de la cudició quan torne a Barcelona a la Quaresma, data

fins la qual hauràn de durar les tasques d'encunyació283. Açò ocorria el 18 de novembre de 1320; l'11

de desembre tornava a escriure els consellers per demanar-los si els cent-mil marcs d'argent als

quals havia estat autoritzat encunyar (entenem que en el vist i plau que rep en 1318), els entenien

d'argent fi o d'argent barrejat o amb lliga284, la qual cosa afectaria al nombre final de peces que

s'haurien de lliurar. Sembla que el rei té molt d'interés per allargar tot el possible tant el temps

d'encunyació com la matèria primera dels quals es disposa.

Entre l'any 1320 i el 1321, A. de Sàrria (potser, Arnau de Sàrria) és nomenat mestre de la

moneda de la seca de Barcelona285. No coneixem el volum d'aquesta autorització addicional als cent

mil marcs que apareixen reflectits en la lletra de l'11 de desembre de 1320, encara que havia de

tractar-se,  en  comparació  a  l'anterior,  d'una  petita  quantitat,  atenent  al  fet  que,  pràcticament

d'immediat, Jaume II sol·licita i aconsegueix una nova encunyació, la segona de major volum del

seu regnat, l'any 1322, la qual duraria, amb períodes d'inactivitat de la seca, fins la seua mort el 2 de

novembre de 1327.

L'encunyació dels cent mil marcs resulta una mica confusa. Com ja s'ha indicat, el 30 de

setembre de 1317, Jaume II comença el batiment de 6000 marcs d'argent: hauria d'haver estat una

emissió molt curta, pel fet que l'1 de desembre pensava ja en allargar-la. L'autorització de 1318 no

dóna una quantitat, però l'aparició de la xifra de cent mil marcs d'argent en la lletra datada a les

282 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 89.
283 R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 90-91, doc. 12.
284 J.  Salat,  Tratado de las monedas, vol. 2, p. 28, doc. XXIII. Aquest mateix document es comenta en J. Botet,  Les
monedes catalanes, vol. 2, p. 90.
285 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 90, amb la referència documental del nomenament A.C.A., reg. 233, ff.
167v., 168, 169, 170 i 174.; també recollit en J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445.
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acaballes de 1320, demanant una addició als consellers, fa pensar que s'autoritzà en 1318, quan

apareixen els canvis en el personal de la seca.

Any Mestre Oficials Quantitat

1294
Berenguer de 
Finestres

Jaume de la Bromsta 
(moneder)
Jaume de Finestres 
(moneder)

-
1ª

emissió

1309/1311
Pere Escarit
Joan Peixonat

- -
2ª

emissió

1317
Guillem Cullí
Guillem Vicens
Bernat de Vilardell

Mino de Mallorca 
(assajador)

6.000 
marcs

3ª
emissió

1318/1320 Grau Huchbaldi

Guillem Cullí (conseller)
Nicolau Ros (escrivà)
Bernat Castell pare (tallador)
Bernat Castell fill (tallador) 100.000 

marcs (+)

4ª
emissió

1320286

(addició a 
l'anterior)

A. de Sàrria -

1322/3 - 
1327

Guillem Vicens -

56.850 
marcs 
d'argent 
lligat287

5ª
emissió

Quadre 5. Quadre resum de les emissions de grossos de Barcelona del regnat de Jaume II.

Per a la darrera encunyació de grossos d'argent i de menuts de tern, engegada en 1322, és

nomenat mestre de la seca de Barcelona, el 12 de novembre de 1322, Guillem Vicens288, al qual li

seria atorgat el càrrec com a vitalici el 18 de febrer de 1324289; el volum d'aquesta activitat fou de

56.850 marcs, 2 unces i 6 ternals de matèria primera, segons els comptes retuts pel fill de Guillem

Vicens, Pere Vicens, l'any 1338, al Mestre Racional, dels quals 47.554 marcs, 6 unces, 18 diners i

286 Atenent a la data en què el rei demana l'autorització per a encunyar marcs d'argent addicionals, el 18 de novembre
de 1320, l'encunyació hauria d'haver acabat al llarg de l'any 1321.

287 47.554 marcs d'argent fi, la resta correspon al coure de la lliga.
288 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 90, i J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445.
El document de nomenament es referencia com A.C.A., reg. 233, ff. 201, 202 i 203. 
289 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 91. La donació del càrrec com a vitalici apareix amb les següents paraules
en els comptes que ret al Mestre Racional Pere March el mestre Pere Vicens el 17 d'agost de 1338: «[...] quell dit senyor
Rey en Jacme, ab altra carta sua segellada ab segell pendent, data Valencie .xii. kalendas marcii anno domini m. ccc. xx.
iiii., confian se de la fe e de la leyaltat e sufficiència vostra, atorga e feu comissió a vos que en tot temps de la vostra
vida fossets mestre de la dita moneda barcelonesa de tern la qual lavors se batia é daqui avant se batra en la ciutat de
barchinona»,  [...], en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp. 290-310, doc. XXII, amb la referència d'arxiu A.C.A.,
reg. 1298, ff. 95 i ss.
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18 grans i mig corresponien a argent fi, mentre que la resta, 9.275 marcs, 3 unces, 23 diners i 5

grans i mig van correspondre al coure per a les lligues290.

 Entre els grossos emessos a Barcelona durant el regnat de Jaume II, es distingeixen diverses

tipologies. O. Gil Farrés realitzaria la primera aproximació destinada a aconseguir una periodització

a partir del disseny dels croats, presentant la següent seqüència291:

- Any 1294: grossos el bust del rei a l'anvers dels quals mostra vestit partit en vertical, farcit

d'anelles.

- Any 1316 (amb dubtes): grossos el bust del rei a l'anvers dels quals mostra vestit decorat

amb flors als costats i creu al mig, que atribueix a Guillem Cullí, Guillem Vicens i Bernat Vilardell.

- Any 1318 (amb dubtes):  grossos el bust del rei a l'anvers dels quals mostra un únic camp

amb anelles en disposició horitzontal, que atribueix a Grau Huchbaldi.

- Última emissió (1322-1327): caracteritzada per  tenir  el  bust  del  rei  al  vestit  tres  flors

disposades en horitzontal, obra que atribueix a Guillem Vicens.

Més  enllà  d'aquesta  hipòtesi  cronològica,  es  distingeixen  diferents  estils  que  permeten

pensar en una separació per emissions, un ordre que segueix també el CGMC292, però sense aportar

dates; ara bé, M. Crusafont considera que els grossos amb anelles en disposició horitzontal són

anteriors a aquells que mostren flors i creu, al contrari del que opinava O. Gil Farrés, qui veia una

creu central en el que M. Crusafont considera una flor de quatre pètals. Aquest darrer investigador

aporta la següent seqüència:

- Croats amb particions verticals del vestit del rei, farcides d'anelles293.

- Croats amb anelles en disposició horitzontal en el vestit del rei294.

- Croats amb dues flors laterals de sis pètals i una central de quatre en el vestit del rei295, que

Gil Farrés havia considerat de dues flors i creu central296.
290 «[...]  .lvo. millia .dcccl. marchs .io. unces .vo. ternals, en los quals agué dargent fi .xlvii. milia .dliiii. marchs .vi.
unces .xviii. diners .xviii. grans e mig, e de coure los remanents .ix. millia .cclxxv. marchs .iii. unces .xxiii. diners e .v.
grans e mig», en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp. 290-310, doc. XXII.
291 O. Gil Farrés, "Hacia la sistematización de los croats barceloneses", p. 140.
292 M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, pp. 380-383.
293 CGMC: tipus Cru.2150 a Cru.2153a.
294 CGMC: tipus Cru.2154 a Cru.2154i.
295 CGMC: tipus Cru.2155 a Cru.2155b.
296 J.  Botet publica el croat, recollit per J. Salat, en el qual O. Gil Farrés, amb seguretat, va basar-se per a aquesta
descripció. J. Botet el recull amb el número de catàleg 194 i com a variant del 193, amb la descripció: «Al pit en lloc de
flor una creueta». Li atorga un pes de 3'30 grams. Malgrat tot, adverteix un poc més endavant:  «El croat 194 no'l
descryu ni dibuixa més qu'En Salat y no l'hem vist enlloc». En efecte, aquest tipus no apareix en cap recull de grossos
de Jaume II, i podria ser el tipus Cru.2155, Cru.2155a i Cru.2155b del CGMC, amb una flor de quatre pètals al centre
del vestit. Veure J. Botet, Les monedes catalanes, pp. 98 i 100, i M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana,
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- Croats amb tres flors de cinc pètals en el vestit del rei297.

- Croats amb tres flors de sis pètals en el vestit del rei298.

Obtenim, doncs, cinc tipus diferenciats que ben bé podrien correspondre a grans trets amb

les cinc emissions documentades de Jaume II. Resulta força complicat determinar, però, a quina

emissió de les cinc correspon cada tipus de croat, de manera que allò més raonable sembla establir

una seqüència cronotipològica per ordre d'emissió, atenent també a volums de moneda conservada

de cadascuna de les grans variants: ara per ara, el tresor del carrer de la Llibertat dóna l'oportunitat

de realitzar una aproximació, encara que fragmentària, per tractar-se d'un atresorament amb unes

característiques especials, entre elles la selecció de les peces i, per tant, d'una mostra sesgada. Els

trets essencials són els que presentem a continuació:

– Tipus I: observem una continuïtat en les representacions del monarca, de Pere II a Alfons

II, quan era mestre de la seca de Barcelona Berenguer de Finestres, càrrec en el qual es

mantenia encara l'any 1294, quan començà el primer batiment de Jaume II. La imatge

del rei continua sent idèntica: vestit amb quatre particions ornades d'anelles en nombre

desigual,  corona oberta amb tres puntes rematades amb flors de liri  i  cabell  ondulat

acabat en anelles segons la moda del pentinat anomenat garseta.  Els caràcters de les

llegendes  són  encara  llatines  i,  en  revers,  l'abreviatura  en  Barchinona continúa

presentant  signe  volat entre  A i  C  amb  la  forma  BA˜ChʼNONA.  Malgrat  aquesta

versemblança amb els tipus dels regnats anteriors, resulta força cridaner l'estil maldestre

en la representació del rei en aquesta emissió, amb un cap molt descompensat respecte la

grandària del cos, i la poca cura en la composició de la llegenda, tant pel que fa als

punxons com a l'espai, la qual cosa pot indicar una emissió apressada i voluminosa.

– Tipus II: aparició dels caràcters gòtics en la llegenda. La representació del rei torna a ser

acurada, com en els regnats de Pere II i Alfons II: es conserva l'esquema del disseny, i el

vestit partit en quatre espais farcits d'anelles. El canvi més significatiu es troba en la

llegenda del revers, on la forma BA˜ChʼNONA passa a convertir-se en BARChʼNONA.

Podriem plantejar que els entalladors segueixen sent els mateixos de la primera emissió,

o empren els mateixos models; en el cas que fos la segona emissió del regnat de Jaume

II, correspondria amb la del mestratge de Pere Escarit i Joan Peixonat.

p. 382.
297 CGMC: tipus Cru. 2156 a Cru.2156d.
298 CGMC: tipus Cru.2157 i Cru.2157a.
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– Tipus III: canvia la representació del rei; encara que el vestit continúa presentant quatre

particions verticals, ara cadascuna farcida amb dues anelles, el remat central de la corona

porta a cada banda un punt com a decoració i el cabell acaba en pals verticals, en nombre

de sis a set, en lloc de les tres anelles tradicionals. Les paraules en la llegenda d'anvers

apareixen separades per parelles de creuetes o petites flors de quatre pètals, mentre que

al revers ho fan només separant les dues primeres síl·labes de la paraula Civitas, amb la

forma CI:VI. Si acceptem que es tracta d'una nova emissió, pel dràstic canvi d'encunys,

hauria  de correspondre  a  l'encarregada a  Guillem Cullí,  Guillem Vicens  i  Bernat  de

Vilardell l'any 1317.

– Tipus  IV:  es  produeix  un  trencament  amb la  representació  tradicional  del  monarca.

L'alçada del cos es redueix a causa de l'eliminació de les quatre particions verticals,

restant ara un únic espai el qual s'adorna amb cinc anelles, de vegades sis, en disposició

horitzontal; corona i cabell són com en el tipus anterior. Es tracta d'una emissió de gran

volum que, si atenem a la seqüència cronològica de les emissions de Jaume II, hauria de

correspondre  amb  la  de  Grau  Huchbaldi,  més  l'addició  d'A.  de  Sàrria,  de  la  qual

s'encunyen més de 100.000 marcs d'argent.

– Tipus V: el vestit del monarca torna a presentar particions, aquesta vegada tres, en les

quals apareix una flor dintre de cadascuna. Els punts que ornaven les dues bandes del

remat de la corona són ara substituïts per una fletxa a cada banda que apunta cap amunt.

M. Crusafont  distingeix  com  a  tipus  diferents  aquelles  peces  que  presenten  una

decoració de flors amb sis pètals les laterals i quatre la central, cinc pètals totes tres o sis

pètals  les tres299;  no obstant,  ha de tractar-se de variants d'encuny més que de tipus

diferenciats.  Si  seguim l'ordre cronològic establert,  aquesta  emissió és la  darrera del

regnat de Jaume II,  de vora 60.000 marcs d'argent lligat,  i  de la  qual  se'n fa  càrrec

Guillem Vicens.

Segons el CGMC, es coneixen 30 tipus de croat del regnat de Jaume II300, tots ells unitats, ja

que no tenim constància, ni numismàtica ni documental, que Jaume II batera divisors. Els de la

primera emissió segueixen en tot l'esquema heretat del període anterior, a excepció de la cura en la

299 M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, p. 382-383.
300 Tots els tipus principals de Jaume II es troben recollits en M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, p.
380-383, encara que manca la multitud de variants d'encunys que va identificant-se a poc a poc.
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representació del monarca, com ja hem tingut ocasió d'assenyalar. Les seues característiques són les

següents:

anv/ + IACOBVS DEI GRACIA REX

rev/ CIVI - TAS - BA˜Chʼ - NONA301

Presenta  les  variants  normals,  amb tres  punts  al  segon quarter302 o  anell  en  la  mateixa

posició303. Per al primer model, el CGMC dóna un pes de 3,25 grams, davant els 3,19 de l'exemplar

que recull J. Botet; per al segon, 3,17 grams. Segons M. Crusafont, en aquests moments la talla dels

croats se situaria ja entre les 74/M i les 77/M o, el que és el mateix, entre 3,156 grams i 3,033

grams. Resulta contradictori que els pesos de les monedes aplegades al CGMC siguen superiors a la

talla  indicada  en  aquest  moment,  de  manera  que,  per  a  complir-se  aquesta  hipòtesi,  hauria  de

tractar-se de monedes fortes o, com ja s'ha insistit, d'un parany interpretatiu en el qual es considera

el pes de les monedes conservades com augment en la talla de fabricació de les mateixes. Les peces

atribuïdes a Jaume II en el tresor del carrer de la Llibertat (849 monedes) presenten una mitjana de

pes de 3,0785, un valor que pot explicar-se pels pesos baixos que s'hi troben (fins a un mínim de

2,00 grams; la mitjana, com després es veurà, és un valor estadístic molt sensible als extrems), i per

l'estat  de conservació de les monedes,  bastants de les quals mostren problemes de conservació,

retalls i llimadures. Resulta interessant comprovar com no hi ha hagut una davallada simptomàtica

dels pesos, ja que la mitjana del grup format pels croats d'Alfons II dóna un valor de 3,0769 grams,

molt proper al de Jaume II. Caldria preguntar-se la raó d'aquesta semblança, si, com assegura M.

Crusafont, l'augment de la talla és constant regnat rere regnat304.

 Els caràcters de la llegenda, tant a l'anvers com al revers, són llatins, mentre que el següent

tipus els presenta gòtics, amb les característiques:

anv/ + IACOBUS DEI GRACIA REX

rev/ CIUI - TAS:B - ARChʼ – NONA

301 Pel  que fa a la puntuació, hem decidit incloure el signe d'abreviatura entre els caràcters A i C que no recull el
CGMC. En aquest catàleg, M. Crusafont recull una variant d'encuny, Cru.2150b = Crus-177B, com a tipus diferenciat,
en la qual BA˜ChʼNONA apareix com  BA˜CIʼNONA.
302 Cru.2150 = Crus-177A = Badia.44 a Badia.46 = Botet.184 = Heiss-Jaime II.1.
303 Cru.2150a = Crus-177A.1 = Badia.35 a Badia.43 = Botet.185 (LMC: 95).
304 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, pp. 168-170.  
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Aplega les mateixes variants citades per al croat anterior, amb tres punts al segon quarter305 o

amb anell en aquella posició306. Els pesos donats són 3,1 grams en ambdós exemples. En els dos

casos, les peces amb llegenda de tradició romànica i les de caràcters gòtics, el CGMC assenyala que

els anells del vestit poden aparèixer en nombre 5/2, 6/2, 6/3 o 6-7/3307.

Molt semblant a aquest últim tipus es troba una variant d'encuny en la qual el bust del rei és

ample, ocupant gairebé la meitat inferior del camp central d'anvers de la moneda, i una llegenda en

la qual apareix a l'anvers la forma DE en lloc de DEI308; per la resta, la llegenda és idèntica a la de

l'últim tipus309. Els pesos de les monedes oscil·len entre 2,99 grams, 3,10 grams i 3,15 grams.

En el següent tipus, les quatre particions del vestit del monarca van carregades amb parelles

d'anelletes,  mentre  que  el  seu  cabell  acaba  en  barres  verticals  en  lloc  d'anelles310.  Les  seues

característiques són:

anv/ + : IACOBUS : DEI : GRACIA : REX

rev/ CI:UI - TASB - ARChʼ - NONA

Apareix ara separació entre les paraules de la llegenda de l'anvers composada per parelles en

vertical de creuetes o petites flors de cuatre pètals. La tipografia continúa sent gòtica, i els pesos es

manténen en els 3,10 grams i els 3,15 grams.

 El tipus en què el bust del monarca perd les quatre particions verticals per un camp únic

farcit  d'anelles  sembla  ser  el  que  més  variants  d'encuny presenta,  potser  pel  seu  elevat  volum

d'emissió, a jutjar per la quantitat de peces d'aquest estil que ens han arribat: en el tresor del carrer

de la  Llibertat, representa el 42,64% del volum total de monedes pertanyents al regnat de Jaume II

o, el que és el mateix, 362 de 849 monedes311. Encara que el CGMC agrupa totes les variants sota

un mateix número de catàleg, podem distingir dos grans tipus. El primer, presenta tipografia amb

caràcters de tradició romànica o llatins312:
305 CGMC: Cru.2151 = Crus-177B.
306 CGMC: Cru.2151a = Crus-177B.1.
307 M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, p. 380-381.
308 CGMC: Cru.2152b = Crus-177B.2.
309 Per a la variant amb els tres punts del revers en el segon quarter, Cru.2152 = Badia.63 = Botet.186; per a la variant
en què al segon quarter del revers apareix una anella, Cru.2152a = Badia.49 = Botet.187.
310 Per als tres punts del revers en el segon quarter, Cru.2153 = Crus-177C = Badia.68 i Badia.71; per al tipus contrari,
amb anella en el segon quarter, Cru.2153a = Crus-177C.1 = Badia.69 i Badia.70.
311 Classificades amb el tipus Cru.2154 i variants .
312 Aquest número de catàleg resulta força confús en el CGMC. M. Crusafont presenta el que semblen diverses variants
d'encuny, amb una sola descripció per al tipus principal, reduïnt la de totes les següents a un simple semblant que no
arriba a aclarir massa bé a quin tipus o variant fa referència. Per a les peces amb tres punts al segon quarter del revers,

109



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

anv/ + IACOBVS DEI GRACIA REX

rev/ CI:VI - TASB - ARChʼ - NONA

La separació en CI:VI al revers es fa, aquesta vegada, amb una parella vertical d'anelletes,

en lloc de les creus del tipus anterior. Presenta una variant amb separació de creuetes o petites flors

de quatre pètals al revers313.  Botet indica una variant d'encuny sense cap mena de separació en

revers314.  En  el  segon tipus,  en  canvi,  la  llegenda es  troba  gravada  amb caràcters  gòtics,  amb

separació, al revers, d'anelletes315:

anv/ + IACOBUS DEI GRACIA REX

rev/ CI:UI - TASB - ARChʼ - NONA

Existeix una variant amb separació de creus o floretes de quatre pètals316. També, una altra

variant sense cap tipus de separació317:

anv/ + IACOBUS DEI GRACIA REX

rev/ CIUI - TASB - ARChʼ- NONA

Es  pot  distingir  una  variant  d'encuny important,  en  la  qual  s'han  barrejat  els  caràcters,

apareixent  a  l'anvers  els  de tradició  romànica  i  al  revers  els  gòtics318,  producte  d'haver  emprat

encunys de dos jocs pila-trossell distints:

Cru.2154e = Crus-178.5 = Badia.93 a Badia.100 = Botet.191; per al tipus amb anella en el segon quarter del revers,
Cru.2154f  = Crus-178.6 = Badia.88 a Badia.92 = Botet.192.
313 CGMC: Cru.2154g = Crus-178.7: M. Crusafont indica que, en aquest tipus, al revers apareix una anella en el segon
quarter. J. Botet aplega una variant amb les mànegues del bust del rei indicades, i amb tres punts en el segon quarter del
revers: es tracta de la peça Botet.188 = Badia.101, per a la qual aporta un pes de 3,19 grams.
314 Tipus Botet.189.
315 Per a les peces amb tres punts al segon quarter del revers, Cru.2154 = Crus-178 = Badia.78 a Badia.84; per al tipus
amb anella en el segon quarter del revers, Cru.2154a = Crus-178.2 = Badia.73 a Badia.77.
316 CGMC: Cru.2154b = Crus-178.1 = Badia.84.
317 Per a les peces amb tres punts al segon quarter del revers, Cru.2154h; per al tipus amb anella en el segon quarter del
revers, Cru.2154i.
318 Per a les peces amb tres punts al segon quarter del revers, Cru.2154c = Crus-178.3; per al tipus amb anella en el
segon quarter del revers, Cru.2154d  = Crus-178.4.
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anv/ + IACOBVS DEI GRACIA REX

rev/ CI:UI - TASB - ARChʼ- NONA

Els pesos en aquest grup oscil·len entre els 2,84 grams el més feble i els 3,20 grams el més

fort, un pes aquest darrer bastant per damunt dels 3,156 grams que haurien de tindre les monedes de

Jaume II com a màxim en aquest moment, si la talla hagués augmentat a 74M (s'allunya molt més si

calculem una pujada fins a 77/M, 3,033 grams), com M. Crusafont insisteix319.

 Pel que fa a l'últim dels grans tipus d'aquest regnat, el CGMC fa distinció tipològica entre

peces atenent a la quantitat de pètals que porten les flors amb què va carregat el vestit del rei:

presenta tres particions, i pot portar flors de cinc pètals (5/5/5)320, de sis i quatre pètals (6/4/6)321 o

de sis pètals només (6/6/6)322. J. Botet agrupa tots aquests tipus en un únic epígraf, que descriu de la

manera  següent:  «El  vestit  del  rey  sense  partir,  però  ab  indicació  de  mànegues,  ornat  ab  tres

estrelles de cinc o més raigs, una al  pit  y una a cada mànega»323.  Per la seua banda,  A. Badia

identifica variants d'encuny en els quals «el centre de la creueta del pit és buit»324. La llegenda és

comuna als tres grups:

anv/ +IACOBVS DEI GRACIA REX

rev/ CI:VI - TASB - ARChʼ - NONA

La separació en CI:VI, al revers, es fa amb dues creuetes o flors de petita grandària, de

quatre pètals. Els pesos que dóna el CGMC se sitúen entre els 2,65 grams la moneda més curta, i els

3,23 grams la més forta, un valor que, de nou, cal tenir en compte quant a la talla de les monedes.

J. Botet ja advertia de la dificultat d'assignar una emissió o una altra a cada tipus monetari,

de  manera  que,  com  el  CGMC,  seguí  un  ordre  estilístic  per  a  establir  la  cronologia  de  les

319 Per als pesos, M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, p. 38-382.
320 CGMC: Cru.2156 = Badia.107 per a les peces amb tres punts al segon quarter del revers amb separació de floretes
en CI:VI, i Cru.2156c = Badia.114 sense separació; M. Crusafont i A. Badia recullen un tipus en què CI:VI presenta
separació de tres creuetes: Cru.2156b = Badia.113. Tipus Cru.2156a = Badia.105 per a les peces amb anella en el segon
quarter de revers, amb separació de floretes, i Cru.2156d = Badia.116 per a les peces sense cap mena de separació.
321 Per a les monedes amb tres punts al segon quarter del revers, Cru.2155 = Crus-179 = Badia.119 a Badia.121; per al
tipus  amb anella  en  el  segon  quarter  del  revers,  Cru.2155a  = Crus-179.2  =  Badia.122.  Existeix  una  variant,  que
Crusafont anomena Cru.2155b = Crus-179.1, en què no apareix separació al revers.
322 CGMC: Cru.2157 per als tres punts en el segon quarter del revers, i Cru.2157a per a l'anella en la mateixa posició.
323 Tipus Botet.193.
324 Badia.124 a Badia.126.
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encunyacions:  en primer  lloc,  col·loca les  monedes  amb un estil  del  disseny del  monarca  més

proper al que haviem vist en Alfons II, i  per últim, aquelles que enllacen amb l'estil del regnat

d'Alfons III; entre tots dos grups, ordena els canvis seguint una evolució del vestit325. Estem d'acord

amb el fet que la dificultat d'establir una cronotipologia lligada a les emissions que coneixem per la

documentació és molt alta; malgrat açò, s'han produït algunes aproximacions com l'efectuada per

Mª C. Bouzas en 2011, dins del seu Treball Final de Màster en Conservació i Restauració de Béns

Culturals de la Universitat Politècnica de València, que, no obstant, presenta en general bastants

inexactituds en el seu contingut (quadre 8326).

Tipus CGMC Pes (g) Tipus CGMC Pes (g)

Cru.2150 3,25 Cru.2154e 3,2

Cru.2150a 3,17 Cru.2154f 3,10

Cru.2150b 3,12 Cru.2154g 3,10

Cru.2151 3,1 Cru.2154h 2,84

Cru.2151a 3,1 Cru.2154i 3,04

Cru.2152 3,10 Cru.2155 2,95

Cru.2152a 3,15 Cru.2155a 3,19

Cru.2152b 2,99 Cru.2155b 2,65

Cru.2153 3,15 Cru.2156 3,20

Cru.2153a 3,10 Cru.2156a 3,14

Cru.2154 2,93 Cru.2156b 3

Cru.2154a 3,10 Cru.2156c 3,01

Cru.2154b 3,10 Cru.2156d 3,12

Cru.2154c 3 Cru.2157 3,23

Cru.2154d 3,10 Cru.2157a 2,79

Quadre 6. Pesos aplegats pel CGMC per als grossos d'argent de Jaume II.

325 En paraules del propi J. Botet,  «En l'impossibilitat de determinar a quina de les moltes emissions de croats y de
monedes de tern fetes per Don Jaume pertanyen cada un dels exemplars descrits, havem adoptat en la descripció l'orde
ab que 'ns sembla que foren encunyats», en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 100.
326 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad, p. 155. Hem respectat tant les dades que hi dóna al treball citat com la
grafia dels noms dels mestres de seca, que no coincideixen amb les que hem vist més amunt. Els últims tipus, els que
presenten anlles en lloc de flors, els fa coincidir amb l'emissió de Guillem Vicens que, no ho recull l'autora, comença A.
de Sàrria.
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Tipus Pes (g) Tipus Pes (g) Tipus Pes (g)

Botet.184 3,19 Badia.85 3,19 Badia.105 3,14

Botet.188 3,19 Badia.90 3,05 Badia.107 3,20

Badia.75 2,93 Badia.93 3,15 Badia.108 3,05

Badia.76 3,10 Badia.95 3,15 Badia.109 2,93

Badia.77 3,-- Badia.97 3,12 Badia.113 3,--

Badia.80 3,10 Badia.99 3,12 Badia.114 3,01

Badia.82 3,20 Badia.100 3,20 Badia.116 3,12

Badia.83 2,97 Badia.101
(=Botet.188)

3,19

Quadre 7. Altres pesos publicats per als grossos d'argent de Jaume II.

Tipus CGMC Emissió Mestres de la seca

Cru.2150
Cru.2150a

1296
Jaume de la Bromsta i Jaume de
Finestres327

Cru.2151
Cru.2151a

1309-1311
Pere Scarit i Joan Peixoat [sic] 
(dubtós)

Cru.2152
Cru.2152a

1309-1311

Cru.2153
Cru.2153a

1316
G. Culli, G. Vicents [sic], B.
Villardell

Cru.2154
Cru.2154a
Cru.2154b
Cru.2154c
Cru.2154d
Cru.2154e
Cru.2154f
Cru.2154g
Cru.2154h

1318-1319 Grau Huchbaldi

Cru.2155
Cru.2155a

1322-1327
Guillen Vicents [sic]

Cru.2156
Cru.2156a
Cru.2156b
Cru.2156c
Cru.2156d

Cru.2157
Cru.2157a

Quadre 8. Proposta cronotipològica per a les emissions de Jaume II, segons Mª C. Bouzas.

327 L'aparició d'aquests dos personatges com a mestres és fruit d'una equivocació per part de l'autora, pel fet que es
tracta d'oficials de la seca.
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La nostra proposta per a aquest treball segueix l'idea de J. Botet de tractar ajustar l'evolució

dels estils en el disseny del monarca a les diferents encunyacions de grossos d'argent manades pel

rei  Jaume II. Per a aquesta hipòtesi cronotipològica s'han establert  quatre estils de disseny, que

apleguen  les  cinc  cudicions  en  la  seca  de  Barcelona  que  hem  pogut  rastrejar  gràcies  a  la

documentació i la bibliografia (quadre 9), com hem estat assenyalant en les pàgines precedents.

Estil Descripció Tipus CGMC328 Mestre de la moneda

Estil I

 Estil Ia
----------------

 Estil Ib

Continuïtat  amb  el  regnat
d'Alfons II: quatre particions
amb anelles al vestit.

Cru.2150
Cru.2150a
Cru.2150b
-----------------------
Cru.2151
Cru.2151a
Cru.2152
Cru.2152a
Cru.2152b

Berenguer de Finestres (1294)

--------------------------------------

Pere Escarit
Joan Peixonat
(1309-1311)

Estil II
Quatre particions amb 
parella d'anelles al vestit.

Cru.2153
Cru.2153a

Guillem Cullí
Guillem Vicens
Bernat de Vilardell
(1317)

Estil III
Anelles en horizontal en el 
vestit.

Cru.2154
Cru.2154a
Cru.2154b
Cru.2154c
Cru.2154d
Cru.2154e
Cru.2154f
Cru.2154g
Cru.2154h
Cru.2154i

Grau Huchbaldi (1318/1320)
Arnau de Sàrria (1320)

Estil IV
Particions  del  vestit  amb
flors; continuïtat en el regnat
d'Alfons III.

Cru.2155
Cru.2155a
Cru.2155b
Cru.2156
Cru.2156a
Cru.2156b
Cru.2156c
Cru.2156d
Cru.2157
Cru.2157a

Guillem Vicens
(1322/3 - 1327)

Quadre 9. Proposta cronotipològica per a les emissions de grossos barcelonesos de Jaume II.

328 Són agrupacions d'encunys semblants. Al cap i a la fi, els tipus classificats i descrits per M. Crusafont en els seus
catàlegs  (de  la  mateixa  manera  que  fan  altres  autors)  són  grups  de  jocs  d'encunys  amb  algunes  característiques
compartides entre ells. En el quadre que presentem, hem decidit agrupar encunys diferents, però amb un estil uniforme
que, pensem, potser responguen a distintes emissions.
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Resulta força complicat distingir, en l'estil I, quins tipus pertanyen a l'emissió de Berenguer

de Finestres i quins a la de Pere Escarit i Joan Peixonat; de qualsevol manera, llancem l'hipòtesi que

el grup Cru.2150 (estil Ia), amb la llegenda amb caràcters llatins, puga pertànyer al periode en què

Berenguer de Finestres actuà com a mestre de la seca de Barcelona, per la continuïtat en tots els

aspectes amb les monedes d'Alfons II, malgrat l'estil maldestre que presenten aquestes peces que,

com ja hem tingut ocasió d'indicar, podria respondre a una emissió realitzada amb pressa i de gran

volum. Els grups Cru.2151 i Cru.2152 (estil Ib), que canvien la tipografia llatina pels caràcters

gòtics, podrien pertànyer a l'emissió encarregada a Pere Escarit i Joan Peixonat. 

El canvi en l'ornamentació de les particions del vestit del monarca l'hem anomenat estil II, i

l'hem adjudicat a l'emissió portada a terme per Guillem Cullí, Guillem Vicens i Bernat de Vilardell,

amb una quantitat de 6.000 marcs d'argent. És una emissió amb poca matèria primera autoritzada,

per la qual cosa, el nombre de monedes hauria de ser baixa: si ens fixem en el tresor del carrer de la

Llibertat, les peces atribuïdes a l'estil II representen el 4,83% del total dels croats de Jaume II (41

grossos de 849), la qual cosa encaixa amb la nostra explicació. 

L'estil III sembla el més clar: es tracta del tipus amb major quantitat de peces conegudes, fet

que té a veure amb el gran volum d'emissió de 1318/1320, calculat en 100.000 marcs d'argent (més

addició posterior), encarregat a Grau Huchbaldi i continuat per Arnau de Sàrria. Ja haviem indicat

que, en el tresor del carrer de la Llibertat, utilitzat ací com a mostra estadística de les encunyacions

de la seca de Barcelona, els grossos d'aquest moment representen el 42,64% del volum total de

peces de Jaume II.

Quant  a  l'estil  IV,  potser  configure  un  tot  uniforme,  amb  les  variants  indicades  i  les

diferències en el nombre de pètals de les flors que carreguen les particions del vestit del rei: lliga

amb els croats que s'emetran a nom d'Alfons III, en estil i tipus de llegenda. És l'emissió de Guillem

Vicens, realitzada entre 1322 i 1327, amb gran varietat d'encunys distints; sembla senzilla d'explicar

la continuïtat en la forma externa dels grossos d'argent, pel fet que Vicens mantindria el càrrec de

mestre de la seca de Barcelona fins la seua mort l'any 1332, ja durant el regnat d'Alfons III.

3.6. EL CROAT SOTA EL REGNAT D'ALFONS III.

Després de la mort de Jaume II, el 2 de novembre de 1327, el seu fill Alfons va ser coronat

rei. D'ell només coneixem emissions sardes i catalanes, de manera que als restants territoris de la
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Corona d'Aragó hi  continuava circulant  la  moneda dels  seus  predecessors:  a  València,  seguien

encara corrent els reials encunyats per Jaume I, mentre que de manera més general, J. Botet aplega

que  al  llarg  del  regnat  de  Jaume  II  encara  circulaven  morabatins,  entre  ells  els  alfonsins,

masmodines, algunes de Jaume I, dobles, florins italians, monedes d'argent com els tornesos i els

melgoresos, i billons tornesos, entre els quals trobem tornesos negres329; de qualsevol manera, la

moneda d'or havia de ser molt residual ja, i trobar-se força restringida a certs pagaments i, sobretot,

a les escripturacions com a moneda de compte, mentre que altres monedes estarien inscrites als

circuits comercials o emprades com a peces comptables. 

La majoria de les ordres d'encunyació conservades d'Alfons III fan referència al batiment de

pugeses o quarts de diner de coure a Balaguer, Urgell, vila i vall d'Àger, Agramunt i Lleida330; no

coneixem, ara per ara, cap ordre d'encunyació de grossos d'argent, però sí una concessió reial per la

qual el rei confirma Guillem Vicens, de nou, com a mestre de la moneda a la seca de Barcelona, el

mateix any de 1327331, reconeixent-li així el càrrec que Jaume II li havia donat com a vitalici l'any

1324. Aquesta confirmació ens porta a pensar que l'activitat de la seca de Barcelona es va reprendre

aquell  mateix any o que,  fins i  tot,  no havia arribat a aturar-se entre la mort  de Jaume II  i  la

coronació d'Alfons III més que de manera puntual, per a afectuar els canvis necessaris.

És possible que es trobara una encunyació en curs quan, l'any 1330, el dia 5 de maig, el rei

manà que cap mestre de la casa de la moneda Barcelona pugués rebre cap tipus d'interés o benefici

per lliurar els grossos d'argent, ni els mercaders pel canvi de la moneda, ja que l'equivalència dels

croats havia estat establerta en dotze diners de tern332.

En l'any 1329, una crida reial fa pública l'obligació d'acceptar els menuts de tern333. Segons

M. Crusafont,  aquesta situació fou causada per la gran acceptació que els  croats havien tingut,

arribant en un moment a perjudicar els diners menuts, en certa manera menyspreats pels grossos

d'argent, l'alt contingut en metall preciós dels quals els tornava molt més valuosos que les petites

329 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 93-94.
330 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 104, i X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, pp. 220-224,
231, 246. 
331 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 105, amb la referència documental A.C.A., reg. 505, f. 145.
332 El rei mana que: «non consueverunt recipere aliquid pro cambio Barchinonae argenti, quod extrahebat per aliquos
a sequa ipsius monetae»; pel que fa al canvi de la moneda grossa:  «denarius Barchinonae argenteus valet et valere
debet duodecim denarios Barchinonae minutos et non ultra», en J. Salat,  Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 29-30,
doc. XXV, a partir de la col·lecció diplomàtica d'A. Capmany, per al que dóna la referència pàg. 98, número 58. J. Botet
aporta la referència documental A.C.A., reg. 481, f. 182, en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 105.
333 En les Rúbriques de Bruniquer, s'expressa de la següent manera: «A 10 de las chalendas de Mars 1329, Ordinació
que tothom dega pendrer diners menuts tants com los Compradors volran donar». Veure E. G. Bruniquer, Ceremonial
dels Magnífichs Consellers, vol. IV, p. 130.
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monedes de billó334 i  molt  més sensibles a l'atresorament;  l'explicació,  no obstant,  resulta força

parcial: els menuts de billó portaven ja molts anys corrent i, per tant, es trobaven molt desgastats, de

manera que es preferien els grossos nous per a realitzar pagaments, ja que, de fer-ho amb moneda

menuda, es necessitava una major quantitat de peces. Resulta un concepte un poc confús, lligat al

valor intrínsec de la moneda, és a dir, a la composició en argent: mentre que un croat contenia fi per

valor d'onze diners i mig, els menuts de tern, a causa del desgast, havien anat perdent part del seu

argent, de manera que dotze de les monedes menudes ja no equivalien a un sou de diners o, el que

és el mateix, a un croat. Un pagador hauria de desprendre's de més de dotze monedes de billó per a

afrontar el pagament d'un sou, mentre que acceptant un croat, el pagament podia fer-se amb una

sola moneda, per la seua rquivalència obligatòria, precissament, amb un sou de diners. Pensem que

aquesta és la raó que explicaria i el rebuig del diner de tern en el regnat d'Alfons III.

Només uns mesos després de l'ordre d'acceptar els menuts, els consellers de la ciutat de

Barcelona van escriure al  rei  per a comunicar-li  «que havían vista  moneda Barcelonesa falça»,

falsificada, amb la forma dels croats, de talla de 34 sous i 10 diners i mig, i portada d'Itàlia335, un

senyal de que, a causa de la bona acceptació dels grossos d'argent, seguia pagant la pena el fet de

falsificar-los i fer-los córrer, amb les penes que comportava.

L'any 1330, Alfons III demanà als oficials i mestre de la seca de Barcelona que es trobaven

encunyant, admeteren-hi Berenguer d'Alou336, del qual no tenim més notícies. Pel mes de juny del

mateix any,  el  monarca concedí  guiatge a tots  aquells  que portaren argent  o billó  a  la  seca de

Barcelona, un fet que es repeteix cada vegada que la seca es troba en funcionament, per a assegurar-

ne l'abastiment de matèria primera i que l'encunyació no s'aturara337. D'un any després, 1331, és la

334 Malgrat que la proporció teòrica entre el diner de billó i el gros d'argent era correcta, la pèrdua de metall preciós en
els diners ternals afectava la relació real entre ambdúes monedes. Segons paraules de M. Crusafont: «En iniciar-se
l'emissió dels croats caigué, per un moment, l'estima del diner de tern, poduint-se fins i tot un rebuig. Aquesta actitud,
justificada potser per la major utilitat del croat com a moneda amb possibilitats de cotitzar-se en el mercat internacional,
perjudicava injustament el diner de tern, ben proporcionat en contingut de plata amb el croat. Els consellers hagueren de
protegir el diner de tern», M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 152.  La suposada «cotització en el mercat
internacional» no hauria d'afectar a l'acceptació dels diners menuts, pel fet que els grossos d'argent no només s'utilitzen
per al comerç, sinó que, ja en el regnat d'Alfons III, plenament integrats en el circulant des de feia anys, el croat s'havia
convertit en una moneda d'ús quotidià entre totes les classes socials.
335 En les Rúbriques de Bruniquer,  «A 14 de Octubre 1329, los Consellers scriuen al Rey ab gran sentiment de que
havíen vista moneda Barcelonesa falça, y que la havían mesa, y portada de Italia, y diu que la havían feta mirar, y que
trobavan que lo march de dita moneda no valía sino 34 sous 10 1/2 y si fos bona havía de valer 72 sous, y la moneda era
sots forma de Barcelonesos de argent, y mes avant ho scrigueren als Jurats de Valencia, al Rey de Mallorcas, als Jurats
de Mallorcas, als Consols de Perpinyà, al Bescompte de Cabrera, en persecució dels culpats, y feren extraordinarias
diligencias». Veure E. G. Bruniquer, Ceremonial dels Magnífichs Consellers, vol. IV, p. 130.
336 Recull J. Botet  «que nunc cuditur Barchinone», és a dir, que es troben encunyant a Barcelona. La referència del
document és A.C.A., reg. 483, fol. 226, en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 105.
337 El guiatge té la seua raó de ser en la moneda «que nunc in civitate Barchinone cuditur», raó per la qual es necessita
que «argento, billono et aliis necessariis abundet ». El document té la referència A.C.A., reg. 481, fol. 203, en J. Botet,
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sentència amb la qual Alfons III disposava que Guillermona, filla del tallador de la moneda Jaume

Vidal, a qui Jaume I havia concedit el càrrec en perpetuïtat per a ell i els seus successors, amb el

privilegi de rebre tres diners per marc d'argent batut, haja de rebre un dret de tres diners per marc de

moneda menuda batuda  i  dos  per  marc  de  grossa,  a  canvi  de  proveïr  els  moneders  de  piles  i

trossells338, signe de que l'activitat a la seca encara no s'havia aturat.

El 3 de novembre de l'any 1332 moria Guillem Vicens, mestre de la moneda de la seca de

Barcelona, quan l'emissió de la qual es trobava encarregat encara no havia finalitzat. Per a evitar

aturar-la, el rei nomenà nou mestre de la seca el seu fill Pere Vicens, qui exercí el càrrec fins l'any

1336;  d'aquesta  activitat  conservem  el  seu  llibre  de  comptes,  en  el  qual  anota  un  encàrrec

d'encunyació, començat encara en vida del seu pare, de diners menuts i grossos retuts a partir de

44.250 marcs, 1 unça, 22 diners i 4 grans de metall lligat, quantitat de la qual 35.000 marcs foren

d'argent fi i 9.250 marcs, 1 unça, 22 diners i 4 grans de coure per a la lliga339. Quan Alfons III morí

l'any 1336, aquesta emissió encara no havia arribat a la seua fi, malgrat semblar haver durat tot el

seu regnat, amb les intermitències normals de la fabricació monetària.

L'estil dels croats d'Alfons III es caracteritza per la completa continuïtat respecte les darreres

peces del regnat de Jaume II: Guillem Vicens seguiria al capdavant de la seca amb el nou monarca, i

seria substituït en morir, en 1332, per Pere Vicens, qui ja havia d'haver treballat a la seca en vida de

son pare340. El disseny consisteix en el bust del rei, en representació tradicional, coronat i mirant a

Les monedes catalanes, vol. 2, p. 106.
338 J.  Botet,  Les  monedes  catalanes,  vol.  2,  p.  106,  aportant  la  referència  documental A.C.A.,  reg.  484,  f.  35v.
«Guillarmona, viuda de Guillermo Roura e hija de Jaime Vidal, al que Jaime I concedió para sí y para sus sucesores el
privilegio de ser talladores de la moneda barcelonesa con el derecho a percibir tres dineros por marco de plata que se
fabricase,  quería  seguir  percibiendo este derecho. Fácil  es  comprender que su pretensión lesionaba intereses  y fue
planteado el problema de si el privilegio de Jaime Vidal se refería a la moneda de plata o sólo a la moneda de terno,
pues cuando fue concedido no se elaboraba otra. Una resolución de 5 de octubre de 1331 dispuso que Guillermona
cobrase tres dineros por marco de moneda menuda y dos por marco de moneda gruesa, pero que debía proveer a los
monederos de ʿpilesʾ y ʿtrasellsʾ [sic]», en J. Lluis y Navas-Brusi, "La ordenación de la amonedación en la Corona de
Aragón", p. 97.
339 Per als comptes retuts al Mestre Racional, que hem comentat més amunt, J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp.
290-310.
340 Ho van fer notar en el seu moment tant A. Heiss com J. Botet: «Heiss observa que 'ls croats d'Alfons III, per llur estil
y fàbrica, semblen fets de la meteixa mà qu'alguns dels de Jaume II : efectivament foren encunyats essent mestre de la
seca de Barcelona Guillem Vicens, el meteix qu'ho era quan se feren les derreres emissions d'aquest últim rey, y després
Pere Vicens, fill del Guillem, qui travallava ja d'abans en la seca ab son pare», J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2,
p. 109. Per una altra banda, sembla que l'any 1331, per alguna raó, fou mestre de la moneda Berenguer de Finestres,
però per molt poc temps (J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445). La data de 1331 resulta
estranya, pel fet que Guillem Vicens tenia el seu càrrec com a vitalici. La documentació a la qual hem accedit en aquest
treball no permet assegurar que s'haja produït un error de lectura o de transcripció per part de J. Pellicer, però resultaria
més lògica l'aparició temporal de Finestres en 1332, a la mort de Vicens pare i abans del nomenament de Vicens fill.
Potser, l'explicació puga trobar-se en un mestratge temporalment compartit o delegat, per impossibilitat d'exercir-lo
personalment, o de manera personal, Pere Vicens.
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l'esquerra, tocat amb una corona oberta amb tres remats en flor de liri, el central flanquejat per dues

fletxes que apunten, generalment, cap amunt. El cabell és ondulat, acabat en barres verticals, i el

vestit apareix partit en tres camps, amb una flor de cinc a sis pètals en cadascun d'ells.

El CGMC aporta un únic gran grup amb diverses variants d'encuny, a les quals adjudica

diferents tipus bibliogràfics. Distingim dues subdivisions sobre aquesta base: en primer lloc, les

tipologies amb les llegendes bastides amb tipografia llatina, amb les següents característiques341:

anv/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX

rev/ CIVI - TASB - ARChʼ- NONA

Existeixen dues agrupacions d'encunys dins d'aquesta subdivisió: aquella en què les flors del

vestit del monarca s'han dissenyat amb cinc pètals, i aquella en què les flors apareixen amb sis

pètals. El CGMC dóna per a aquestes monedes uns pesos que oscil·len entre els 3,09 grams, el més

fleble, i els 3,21 grams el més fort. Aplega, a més a més, una variant d'encuny en la qual, al revers,

apareix separació en CIVI formada per una parella de flors342.

 En la segona subdivisió, els caràcters de les llegendes són gòtics, encara que conserven la

mateixa estructura que en el grup anterior343:

anv/ +ALFONSUS DEI GRACIA REX

rev/ CIUI - TASB - ARChʼ - NONA

Per a les dues monedes amb aquestes característiques que recull el CGMC, es dóna un pes

en ambdós casos de 3,20 grams.

341 En les monedes en què les flors del vestit del monarca són de cinc pètals: tipus Cru.2184 = Crus-191 = Badia.127,
per als tipus que porten els tres punts de revers en el segon quarter; per als tipus en els quals en aquest quarter apareix
una anella, Cru.2184a = Crus-191.2 = Badia.128 a Badia.133. En les monedes en què les flors són de sis pètals, tipus
Cru.2184b =  Crus-191.3  =  Badia.157  a  Badia.164 quan  els  tres  punts  de  revers  apareixen  en  el  segon quarter,  i
Cru.2184c = Crus-191.5 = Badia.144 a Badia.156 quan ho fa una anella. J. Botet agrupa tots els tipus amb caràcters
llatins en dos tipus, Botet.203 per al primer cas, i Botet.204 per al segon, donant a les peces un pes de 3,21 grams i 3,20
grams respectivament.
342 El  CGMC assegura que es tracta de flors de sis pètals. Només es coneix un tipus amb aquestes característiques,
Cru.2184d = Crus-191.4 = Badia.165.
343 CGMC: Cru.2184f = Crus-191.7 = Badia.196 a Badia.198 = Botet.205, per al tipus amb els tres punts del revers en
el segon quarter, i Cru.2184g = Crus-191.8 = Badia.199, per al tipus amb anella en la mateixa posició. Per a la seua
peça, Botet aporta un pes de 3,22 grams (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 108).
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Existeix una variant en què es combinen les característiques del primer i del segon grup, és a

dir, una llegenda en anvers amb caràcters llatins i en revers amb caràcters gòtics344:

anv/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX

rev/ CIUI - TASB - ARChʼ - NONA

Per  últim,  existeixen  errors  d'encuny  més  cridaners  que  significatius,  que  el  CGMC

classifica com a tipus propis, però que considerem errors de gravació ocorreguts en el moment de

composar les llegendes345.

Tipus CGMC Pes (g) Altres tipus Pes (g) Altres tipus Pes (g)

Cru.2184 3,09 Botet.203 3,21 Badia.161 3,--

Cru.2184a 3,11 Botet.204 3,20 Badia.262 3,04

Cru.2184b 3,21 Botet.205 3,22 Badia.165 2,83

Cru.2184c 3,20 Badia.129 3,09 Badia.166 3,05

Cru.2184d 3,02 Badia.140 3,11 Badia.168 2,77

Cru.2184e 3,20 Badia.142 3,21 Badia.175 2,78

Cru.2184f 3,20 Badia.144 3,20 Badia.177 3,22

Cru.2184g 3,20 Badia.148 3,02 Badia.183 3,08

Cru.2184h 3,20 Badia.153 2,65 Badia.191 3,05

Cru.2184i 3,10 Badia.156 2,95 Badia.194 3,21

Cru.2184j 2,67 Badia.160 2,71 Badia.200 3,10

Quadre 10. Pesos publicats per als grossos de Barcelona d'Alfons III.

La  distribució  de  pesos  que  ofereix  el  CGMC per  a  les  monedes  grosses  barceloneses

d'Alfons III resulta cridaner, en el cas que acceptem que, de nou com assegura M. Crusafont, durant

aquest  regnat  la  talla  del  croat  ha  augmentat  ja  a  78/M346.  Cada  moneda,  aleshores,  hauria  de

comptar amb un pes al  voltant dels 2,99 grams; no obstant, els pesos recollits en el  quadre 10

superen aquesta xifra (fins a 0,21 grams de diferència), a excepció d'una moneda, classificada amb

344 CGMC: Cru.2184e = Crus-191.6. Té un pes de 3.20 grams.
345 En concret, es tracta de dos errors d'encuny en la llegenda del revers. El primer d'ells presenta la forma:
    rev/ CIVI - TTSB - ARCh' - NONA
    És el tipus Cru.2184h = Crus-191.e-1 = Badia.134, amb el segon quarter de revers ocupat per una anella. En el segon:
    rev/ CIVI - TASB - ARCI - NONA

 Amb els tres punts de revers en el segon quarter, es classifica com el tipus Cru.2184j; amb anella en la mateixa
posició, Cru.2184i.
346 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 81.  
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el tipus bibliogràfic 2184j, de 2,67 grams, que no es troba il·lustrada en el catàleg i de la qual

desconeixem el  seu estat  de conservació.  De la mateixa opinió és X. Sanahuja,  en indicar  que

«Crusafont ha constatat un trànsit de la talla real de 74 croats per marc, en temps de Pere el Gran

(1285), fins a la de 78 croats per marc en temps d’Alfons el Benigne (1327-1336)»"347. Per a X.

Sanahuja, existeix una diferència entre els conceptes de talla teòrica i talla real: mentre que la talla

teòrica «era l’establerta en els documents de creació i legalització de les emissions monetàries», la

talla real «és la talla mitjana aplicada en el moment de fabricar les monedes». Aquesta diferència de

conceptes seria possible perquè, «per norma general, en moments de necessitat financera per part de

l’autoritat emissora, o en moments d’acceptació excepcional de les espècies monetàries, la talla real

tendia a allunyar-se de l’oficial, òbviament sempre a l’alça»348. 

Hem de dir que no estem d'acord amb aquesta afirmació. Que el rei eleve el que X. Sanahuja

denomina  «la talla real» de la moneda d'argent, val a dir que està obtenint major rendibilitat pel

metall preciós que entra en la seca; el mateix ocorre si ho fa la seca o el municipi barceloní, tant s'hi

val.  Si d'un marc de Barcelona han d'eixir  72 peces,  i  en surten 74, 76 o 78, significa que les

monedes s'han fabricat afeblides: no només s'ha retallat en pes, perquè un marc rendisca per damunt

d'allò que s'estipula en els documents, sinó que, com que els marcs estàn composats per argent i

lliga, cada moneda tindrà una mica menys de metall del que li pertoca; ara bé, la llei seguirà sent la

mateixa,  argent  d'onze  diners  i  mig.  Sembla  que  aquests  dos  investigadors  es  fixen  en  el

manteniment del fi sobre el pes, que és el mateix que proporcions de la composició intrínseca de les

monedes. Si açò fóra així, però, es perdria la base de funcionament del gros d'argent de Barcelona:

la seua equivalència en argent amb la moneda menuda. Dotze menuts de tern ténen el mateix argent

que un croat, almenys en la teoria (perquè no es té en compte, en dictar l'aforament, el desgast que

pateixen aquestes petites peces): llavors, retallar en pes els grossos, o pujar la talla, que és el mateix,

és provocar una descompensació perillosa.

No podem pensar en un frau pitjor:  el  rei,  la seca o el  consell  de Barcelona substrauen

matèria primera, ja siga per a rendibilitzar per damunt del màxim el metall preciós del qual es

disposa,  ja  siga  per  obtenir  guanys  fraudulents.  Afeblir  la  moneda  pot  portar  a  la  pèrdua  de

confiança  per  part  dels  usuaris,  concepte  clau  per  a  l'acceptació  o  no  d'una  moneda,  segons

Seaford349 i, per tant, al rebuig de la mateixa. Es tracta, aleshores, de mecanismes de compensació

del contingut dels croats respecte els cada cop més desgastats diners de tern? Si és així, no apareix
347 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p.202.
348 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 135.
349 Aquest concepte el  desenvolupa l'autor  en R.  Seaford,  Money and the Early Greek Mind: Homer,  Philosophy,
Tragedy, Cambridge University Press, 2004: 136.
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en cap document conegut, ni tampoc els autors que han tractat la moneda grossa catalana ho han

assenyalat. La situació no esclataria fins el regnat de Pere III, quan els usuaris retallen i llimen al

màxim les monedes d'argent, senzillament pel fet que conténen major quantitat de metall preciós

que els diners ternals amb els quals es marca l'equivalència teòrica, fent caure, ara sí, la confiança

en el croat, i acabaria per desembocar en una guerra civil un segle després.

La mitjana de pesos dels croats d'Alfons III que conté el tresor del carrer de la Llibertat es

troba en 3,0845 grams, un poc per sobre de les mitjanes indicades per als regnats d'Alfons II i

Jaume II, i també per damunt del pes aproximatiu de 2,99 grams per a una talla teòrica de 78/M. La

moneda més forta representada en aquest conjunt arriba als 3,37 grams de pes, la qual cosa és molt

de fortatge fins i tot per a les oscil·lacions de pesos dins del procés de fabricació monetària (entre

2,99 grams i 3,37 grams hi ha una diferència de 0,38 grams). També, si ens fixem en els pesos

publicats per J. Botet aplegats en el quadre 10, es mouen entre els 3,20 grams i els 3,22 grams, els

quals, si comptem desgast, s'apropen molt més a la talla de 72/M que pertoca, que no a una de

78/M. El mateix ocorre amb els pesos oferits per A. Badia, amb diferències molt marcades que no

poden  atribuïr-se  a  la  talla,  sinó  a  altres  factors  externs  a  la  producció  de  la  seca:  hi  ha  una

diferència entre peces baixes de pes, que no febles, de 2,65 grams, a peces dins del rang amb pèrdua

de 72/M, amb 3,22 grams, de 0,87 grams. És un rang força ampli, en el qual en el qual no existeix

una estabilització clara al voltant dels 2,99 grams de la talla 78/M.

El  baix  pes  de  moltes  monedes  d'Alfons  III  s'ha  de  relacionar  amb  el  toriscament  o

manipulació d'elles per part dels usuaris, i també amb el desgast amb el qual han arribat fins a

nosaltres. Arribats al regnat d'Alfons III, i com ja hem tingut ocasió d'explicar abans, els croats

conténen més fi que dotze menuts de tern. Els usuaris, com que en la pràctica se'ls canvia un gros

per un sou de diners menuts, malgrat haver una diferència cada cop més notable en la quantitat

d'argent que conténen ambdós, compensen la pèrdua a la qual es veuen sotmesos retallant els croats;

una pràctica molt perseguida, perquè val a furtar metall a l'autoritat emissora que, en completar la

moneda el seu cercle de circulació (lliurament – ús - pagament d'imposts - retorn al rei), no pot

recuperar-lo.

La talla del gros de Barcelona ha de continuar en 72/M, però amb una equivalència cada

vegada més desigual. Les oscil·lacions en el pes de les monedes ja no ténen només a veure amb el

grau d'oscil·lació de la seca en el procés de fabricació, o amb el coeficient de desgast de les peces

que ens han arribat: cada cop s'ha de relacionar més amb els retalls i les llimadures que pateixen els

grossos d'argent. Podriem parlar, aleshores, d'un pes proper de les monedes circulants a una talla
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màxima de 78/M; la talla que X. Sanahuja anomena «oficial» és, en tot moment, la real, perquè és la

xifra amb la qual la seca de Barcelona no deixa de fabricar les monedes d'argent.

Per  últim,  assenyalar  que  Botet  pensava  que s'encunyaren divisors  dels  grossos  d'argent

barcelonesos d'aquest període, però allò ben cert és que, fins ara, no s'ha localitzat cap peça de mig

croat a nom del rei Alfons III350.

3.7. EL CROAT DURANT EL REGNAT DE PERE III.

Pere III començà el seu regnat l'any 1336, després de la mort del seu pare Alfons III, qui

havia governat durant nou anys. El seu mandat està marcat per la llarga guerra contra Castella, que

l'ocupà,  amb  períodes  d'intermitència,  entre  els  anys  1356  i  1372,  causant-li  molts  entrebancs

econòmics  a  causa  de  les  grans  despeses  que  va  representar  per  als  regnes  afectats,  directa  o

indirectament,  l'acció  bèl·lica.  També,  durant  el  seu  regnat,  va  arribar  a  la  Corona  d'Aragó

l'anomenada pesta negra, l'any 1348, un episodi de mortandat, però, que no arribava sol, sinó que es

reproduïria en anys successius, i que s'afegia a la crisi que tradicionalment s'ha fet encetar l'any

1333, conegut com «lo mal any primer», encara sota el regnat de son pare. 

Pere III va encunyar moneda en tots els territoris de la Corona d'Aragó: Aragó, comtat de

Barcelona, València (per primera vegada la seca valenciana batia moneda des de temps de Jaume I),

Sardenya i Mallorca (definitivament integrada en la Corona d'Aragó), a més de fer-ho en la nova

seca  de  Perpinyà,  on  manà  batre  florins  d'or  d'Aragó.  Al  mateix  temps,  encunyà  constants

falsificacions de moneda estrangera, sobretot castellana.

Sembla que,  a la mort d'Alfons III,  l'activitat  de la seca de Barcelona encara no s'havia

aturat, però Pere III decidí substituïr Pere Vicens com a mestre per Pere Tripon, càrrec que ocupava

ja el 15 de setembre de 1336351. Només dos anys després, aquest nomenament seria acompanyat pel

de Pere Llop com a assajador de la seca de Barcelona352, de manera que podem suposar, amb raons,

que  l'encunyació encara  no havia  acabat.  Lògicament,  es  tracta  d'un batiment  distint  al  que es

trobava en marxa a la mort d'Alfons III.

350 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 109.
351 En  aquella data, el rei relleva Pere Tripon de la tutel·la d'uns menors perquè puga ocupar-se de l'encunyació de
moneda a la seca de Barcelona. En J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 117, i en J. Pellicer, "Aportació a l'estudi
dels mestres de la moneda", p. 445, a partir del document referenciat com A.C.A., reg. 859, f. 244.
352 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 117, i J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445,
Pellicer, 1973-1974: 445, a partir del document amb signatura A.C.A., reg. 863, fol. 237.
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El  for  dels  grossos  d'argent  de  Pere III  va seguir  establint-se  a  dotze  diners  de tern de

Barcelona, com en els regnats anteriors. Aquest valor apareix en una crida pública del rei, l'any

1339, als canvistes, drapers, mercaders, argenters i tots els habitants del regne de València, on hi

corria la moneda de Barcelona de manera habitual des de les acaballes del segle XIII; en la crida,

els mana que els grossos íntegres siguen acceptats a dotze diners menuts sense pesar-los, canvi al

qual haurian d'acceptar, en aquest cas després de pesar-los en una balança en què n'hi entraren fins a

76/M, també aquells croats que semblaren nacses o estigueren retallats i, per tant, curts de pes.

Aquelles monedes grosses que per feblesa o pels retalls no arribaren al pes establert de 76/M (açò

és, un pes teòric mitjà de 3'0733 grams), no podrien ser acceptats al canvi, sinó que haurien de ser

venuts a pes, açò és, a l'unça i al marc, i aquells que compraren aquestes peces defectuoses les

haurien de tallar en presència del venedor353. Les falsificacions, però sobretot, els croats curts de pes

en temps de Pere III semblen representar un greu problema per als mercats: aquesta feblesa partia

del fet que es tractava de monedes nacses, és a dir, curtes a causa dels retalls; com que els grossos

d'argent, sencers o no, ténen un valor fixe al canvi, el de dotze diners de tern, molts aprofitaren per a

retallar xicotetes porcions de les monedes que es convertien en argent atresorable, sense afectar al

valor d'equivalència de la peça. 

La balança de 76/M estableix un marge de tolerància: hi entren totes aquelles monedes el

pes de les quals es trobe comprés en una talla entre 72/M i 76/M. Açò resultaria impossible si la

talla  oficial  hagués  augmentat  fins  a  78/M,  com indica  M.  Crusafont354,  perquè  hi  hauria  un

desfasament entre la talla de la seca, i la talla acceptada pels usuaris en els circuits de circulació de

la moneda. Posem un exemple: la crida estableix que les monedes que no entren en el marge de

tolerància de 76/M, és a dir, amb una talla major, han de córrer al pes. Açò és el mateix que dir que

353 El  document, datat el 12 de maig de l'any 1339, s'expressa amb el següent tenor: «Primerament ordonam que tot
barchinones que sia o parega esser complit e no parega esser taylat o tasorat, sie reebut per .xii. diners menuts per tot
hom generalment e sens pesar. Item, que tot barchinones qui parra esser tasorat, sia pesat ab pesal que entren .lxxvi.
barchinonesos en lo march, e aquells qui seran del dit pes sien reebuts per bons, a raho de .xii. diners menuts. Item que
tots barchinonesos qui seran [...] e no bastaran al pes del qual entraran .lxxvi. barchinonesos el march, deia esser venut a
raho de onça o de march, a qualsevol persones qui mes hi daran e no en altra manera. Item, que tot hom qui comprara
barchinonesos [...] al dit pes d'onça o de march, deiga aquells taylar encontinent en presencia del venedor»; es troba
recollit en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p.314, i també en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona,
pp. 91-92. Se'n fa resò A. Colson, posant de relleu la pena als contrafactors, establerta en 60 sous: «En 1339, il publie
plusieurs ordonnances sur la circulation des deniers d'argent ou croats de Barcelone. El 4 des ides de mai, il prescrit de
les recevoir pour le prix fixé, c'est-à-dire douze deniers de tern, sous peine de soixante sous d'amende», en A. Colson,
Recherches sur les monnaies qui ont en course en Roussillon, p. 56. Encara després, el 14 de juliol, els consellers de la
ciutat de Barcelona fan cridar el veguer perquè tothom haja d'acceptar els grossos d'argent: «A 14 de Juliol 1339, crida
de part  del  Veguer de ordinació dels Consellers,  que nengu gos rebujar los Barcelonesos â dotse diners,  y que sis
dubtava si eren rebedors anassem als Prohoms assignats a la Plassa de S. Jaume, y a la del Blat, y als Cambis, que ells
declararían si ho son, y sis deuen tallar», en E. G. Bruniquer, Ceremonial dels Magnífichs Consellers, p. 130.
354 M . Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 170.

124



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

totes les monedes que ixen de la seca de Barcelona a 78/M no són vàlides, no les poden acceptar els

canvistes i han de ser comprades a l'unça i al marc, i destruïdes en presència del venedor. Fins i tot

acceptant que la talla hagués augmentat fins a 78/M, el problema continuaria sent el mateix, el

desajustament: sortirien de la seca peces més febles que les acceptades per les balances.

En  paraules  de  X  Sanahuja,  «fou  el  moment  que  s’establí  oficialment,  d’aleshores  en

endavant, que la talla (o pes) tolerada d’un croat d’argent per a circular al valor oficial d’un sou de

tern havia de ser la de 76 peces per marc»355: ens sembla, no obstant, que existeix confusió entre els

conceptes  de  talla  tolerada  i  pes  tolerat.  Mentre  que  la  talla  és  invariable,  72/M,  amb  les

oscil·lacions pròpies del procés de fabricació, davant els retalls i llimadures de la moneda, que són

més que habituals ja pel desajustament existent entre els grossos i els menuts de tern, les autoritats

han de prendre mesures perquè els mercats accepten límits de pes raonables que porten a que els

usuaris no acaben per rebutjar la moneda. Sembla que, amb l'estat del circulant, un marge de fins a

76/M en balança servia per a calmar, de moment, els ànims.

No obstant, el fet de la variació en la talla no ha estat una idea solament de M. Crusafont. La

crida de 1339 va portar a J. Lluis y Navas-Brusi a pensar que hi va haver una alteració efectiva de la

moneda, una modificació que dubta si atribuir als primers anys del regnat de Pere III o als darrers

d'Alfons III. Com que no arriba a esclarir les causes del pesatge a 76/M, creu que pot deure's a una

inundació del circulant amb peces dolentes, o al rebuig de les bones, pel fet de l'ordenament dels

grossos  que  circulaven.  De  totes  maneres,  el  propi  autor  admet  que:  «es  posible  que  estas

disposiciones no obedecieran a las consecuencias de las alteraciones estatales de la moneda, sino a

las consecuencias del desgaste natural de las piezas en su tráfico, y del desgaste delictivo efectuado

por quienes practican el cercén»356.

Llavors, la clau es troba en el que ja hem exposat diverses vegades, en la direcció del que, de

manera encertada, ja apuntava J. Lluis y Navas-Brusi: com que la moneda menuda ha perdut argent,

pel seu alt grau de desgast, un gros no equival a dotze diners de tern, malgrat que el for continúa

establert d'aquella manera. Un gros, aleshores, conté major quantitat d'argent que dotze menuts de

billó, de manera que en pagar amb un gros d'argent, s'està entregant més quantitat de metall que

355 M.  Crusafont,  Pesals  monetaris de la  Corona Catalano-Aragonesa,  pp. 86-89. L'idea es  troba recollida en X.
Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 203, d'on prové la cita del text. 
356 En paraules de J. Lluis y Navas-Brusi, «hubo una alteración de la moneda por cuanto en 1339 se ordenó pesar 76
piezas en marco cuando antes su talla era de 72; esta modificación pudo tener lugar, sea en los comienzos del reinado de
Pedro el Ceremonioso, sea en los últimos de Alfonso IV. Probablemente hubo una inundación de piezas malas en el
mercado, o una contracción en la circulación de las buenas, puesto que también fue preciso ordenar la aceptación de
todas las que ofrecían una leyenda íntegra»; torna a haver confusió entre pes acceptat i talla real. De qualsevol manera,
l'ordre reial de 1340 el porta a reflexionar sobre aquesta variació en l'acceptació dels croats. Veure J. Lluis y Navas-
Brusi, "La ordenación de la amonedación en la Corona de Aragón", p. 145.
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l'equivalència real. Per aquesta raó, els usuaris retallen i llimen de manera sistemàtica els croats,

tractant de compensar i minimitzar la pèrdua, fet que portarà el rei a dictar la crida de 1339 per a

ordenar el circulant i calmar els mercats. Les contínues disposicions denunciant i advertint contra

aquesta pràctica demostren com d'estesa es trobava: per exemple, en les repetides lletres que el

monarca envia, el mateix any de 1339, a diversos municipis dels territoris catalans, com Vilafranca

del  Penedès357,  Girona,  Besalú358,  Osona,  Vic,  Ripoll,  el  Ripollès,  Camprodon359,  Caldes  de

Montbuí360, Igualada361 i Piera362. La gran quantitat de moneda retallada en el circulant, va arribar a

fer caure la confiança en els grossos d'argent de Barcelona, la qual cosa explica l'interés per fer

públiques, cada poc temps, noves ordinacions en contra d'aquestes peces febles. 

A banda,  abans  de  finalitzar  l'any  1339,  el  rei  confirmava  als  moneders  de  la  seca  de

Barcelona tots aquells privilegis que els havien concedit els seus antecessors, donant-nos a entendre

que la casa de la moneda es trobava en plena producció363. 

Un any després, en 1340, tornarien a publicar-se disposicions semblants a les de 1339. El dia

7 d'octubre,  Pere III  manava al  veguer  de Vilafranca del  Penedès  que repetira  la  crida feta  en

Barcelona poc abans, per ordre del General de Catalunya, perquè d'una banda aquells grossos que

conservaren la seua llegenda íntegra tothom tingués l'obligació d'acceptar-los (és a dir, aquells que

no haguéren estat retallats); que els retallats i la llegenda dels quals no fóra íntegra, es pesaren al

pes determinat (76/M com a màxim); i que aquelles monedes el pes de les quals fóra insuficient

puguéren ser destruïdes pels oficials dessignats per a aquesta funció364. Tres dies després, tornaria a

manar aquesta disposició, ara a Barcelona i al Vallés, en vigilància que la moneda grossa d'argent

s'adaptara a allò manat, és a dir, obligació d'acceptar-la si la llegenda era íntegra, de pesar-la si no i

de comprar-la al pes i destruïr-la si no entrava dins del marge marcat365. 

357 R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 94-95, doc. 15, lletra datada l'1 de juliol de 1339.
358 La  lletra l'envia al batlle de Girona i Besalú, i als jurats d'aquella ciutat. Publicada en R. Treton,  El llibre de les
monedes de Barcelona, p. 96, doc. 15b, lletra datada el 3 de juliol de 1339. A la localitat de Besalú torna a arribar el 29
de juliol de 1339;  R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 96-97, doc. 15f.
359 El rei la fa arribar mitjançant el veguer d'aquests llocs; la lletra també va dirigida als consellers, jurats i prohoms de
Vic. En R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 95-96, doc. 15c, lletra datada el 8 de juliol de 1339.
360 Adreçada als jurats, prohoms i batlle de la localitat, en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 96, doc.
15d, lletra datada el 27 de juliol de 1339.
361 Als  mateixos oficials que l'anterior, en R. Treton,  El llibre de les monedes de Barcelona, p. 97, doc. 15g, lletra
datada el 27 de juliol de 1339.
362 Mitjançant el batlle i jurats de la vila, en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 96, doc. 15e, lletra
datada el 29 de juliol de 1339.
363 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 118, a partir del document que referencia com A.C.A., reg. 867, f. 229.
364 R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 99-100, doc. 17. El rei fa enviar lletres semblants als veguers i
batlles del territori català per a informar-los, en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, p. 100, doc. 17b.
365 «Ara oiats per manament del senyor rey a requesta e supplicació del General de Cathalunya que tot barchinonès
d'argent en què sien les letres entegres, de la una part o de la altra, sia reebut sens que nol calgue pesar, e que tot hom lo
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El 13 d'octubre de 1341, el rei ordena de nou que els croats en els quals les lletres de la

llegenda  apareguen  esborrades  o,  millor,  retallades,  córreguen  a  pes366.  No  obstant,  uns  anys

després, el 9 de juliol del 1345, Pere III revocaria l'ordre de pesar-los, deixant aquesta decissió als

rebedors, per a la qual cosa tots els municipis haurien de comptar amb balances per a poder pesar

públicament les monedes367, manament que els ocasionaria despeses, ja que serien ells qui haurien

de pagar als balançaris. Així, donaria permís el 19 de maig de l'any 1349 perquè Barcelona tingués,

en un lloc públic, un pesador al què tothom puguera per a pesar la moneda, i on poder destruïr

aquelles que no s'ajustaren al pes manat368; açò també mostra el creixent interés dels consellers de

Barcelona per controlar la bona qualitat de la moneda de la ciutat. Però poc després, el rei feia un

pas enrere, i l'octubre de 1350 tornaria a disposar que aquells croats les lletres de la llegenda dels

quals no siguen senceres, haurien de ser acceptats a pes369.

No coneixem les raons d'aquestes oscil·lacions en les decissions del rei,  però les podem

imaginar. Sembla que entre el rei i els consellers de Barcelona, existeix una confrontació no ja tant

pel control de la producció monetària, sinó per la qualitat d'aquesta. El rebuig dels grossos d'argent

en els mercats podria suposar enormes pèrdues per a l'oligarquia rendista i comercial que integrava

el govern municipal barceloní, raó per la qual manténen un gran interés per la conservació del croat

en bones condicions i, sobre tot, vetlen perquè es garantisca la seua acceptació. És el monarca qui

ha de dictar les disposicions oportunes perquè els usuaris accepten la moneda grossa, pel fet que és

una regalia que li pertany: com que la confiança en els croats sembla que cau, Pere III es veu obligat

a actuar entre els mercats i els consellers, calmant a uns i a altres, però sense poder renovar un

circulant que, en el cas de la moneda grossa es troba cada vegada més manipulat pels usuaris i, en el

cas de la moneda petita més enfeblit pel desgast. El manament de destruir els croats que no entraren

en un pes màxim de 76/M mostra que Pere III no té més remei que acceptar les queixes, malgrat les

pèrdues que disposicions com aquesta li poden ocasionar; ara bé, sempre tendeix a minimitzar-les,

com per exemple carregant les despeses dels pesadors als municipis. A tot açò se li afegiràn, com

veurem, els errors en la fabricació de moneda grossa en la seca de Barcelona.

hage a pendre etc..., ut supra», amb data de 10 d'octubre de 1340, en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona,
p. 101, doc. 18.
366 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 157, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 157.
367 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 119, a partir de la referència documental A.C.A., reg. 1060, f. 65v.
368 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 321, amb la referència de document A.C.A., reg. 888, f. 221v.
369 En les Rúbriques de Bruniquer, apareix com «A 3 dels Idus de Octubre 1350, lo Rey en Pere ordená, y maná que
tothom reba los Barcelonesos de Argent sens pesar, pus hi sien les letres enteres, y si noy seran, quels pregan â pes», en
E. G. Bruniquer, Ceremonial dels Magnífichs Consellers, p. 157.
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També l'any 1340, l'àrea de circulació del gros d'argent de Barcelona es va veure ampliada

amb la  sol·licitud,  el  dia  21  de  juny,  dels  paers  de  Lleida  al  rei  perquè  introduïra  la  moneda

barcelonesa a la ciutat370 on, per proximitat, hi corria la moneda jaquesa d'Aragó; no ho faria fins el

18 de setembre de l'any 1346, amb la condició que, si no beneficiava la ciutat, els paers de Lleida

podrien decidir retornar al curs de la moneda jaquesa en un termini de set anys des de l'entrada del

circulant de Barcelona, cosa que van fer371. 

A les acaballes de 1340, Pere Tripon, si encara es trobava en actiu, va ser subtituït per Pere

Vicenç com a mestre de la moneda de la seca de Barcelona, amb un nomenament per deu anys372,

des  del  1340 fins  el  1350.  Durant  el  seu mestratge,  sembla que les  oscil·lacions  de  pes  en  la

fabricació de moneda sobrepassaven els marges acceptables, cosa que feia, entre altres factors com

hem vist, que es tendíra a rebutjara la moneda d'argent373; per aquesta raó, Pere III, el 30 de juny de

l'any 1345, recordant la promesa feta davant el General de Catalunya de vetlar per l'integritat i bona

talla, pes i llei de la moneda de Barcelona, va manar que es fabricaren els grossos d'argent segons la

disposició de Pere II quan foren creats, amb la llei i talla estipulades des del 1285, i que el seu pes,

des del moment de l'ordre, no puguera variar més enllà del pes d'un gra de forment, és a dir, que

s'acceptara  un  marge  d'oscil·lació  mínim374.  Amb aquesta  mena de  «redreç»,  en  tot  cas  un  toc

d'atenció  a  la  seca  i  un  intent  de  calmar  els  ànims  tant  dels  mercats  com dels  consellers  de

Barcelona, preocupats per l'acceptació i qualitat d'una moneda cada vegada més retallada, el rei

tractava, una vegada més, que tothom, mercats i usuaris, tornaren a acceptar el croat amb plena

confiança. 

Aquesta disposició seria traslladada, el dia 4 de juliol, a Pere Vicenç perquè es complira,

amb l'obligació, a més a més, d'acceptar tota la moneda grossa feble del seu regnat que els ciutadans

li portaren a la seca, per manament reial, i canviar-los-la per grossos d'argent bons de pes, per espai

370 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 118, a partir de la referència Arxiu Municipal de Lleida, Deliberacions del
Consell, f. 37.
371 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 119, amb la referència documental A.C.A., reg. 882, f. 128.
372 J.  Botet,  Les monedes catalanes, vol. 2, p. 118, a partir del document referenciat com  A.C.A., reg. 955, f. 149.
Recollit també en J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445.
373 «Cum ex  inequalitate  monete  Barchinone argenti  nunc currentis,  eo  videlicet  quia  ejusdem ponderis  non  sunt
barchinones argenti, immo unus fortis ponderis et alius debilis invenitur et sit in aliqua parte sequatur moneta predicta,
et ipsa moneta dicta de causa repudietur», publicat en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 102-104,
doc. 20.
374 J.  Botet,  Les monedes catalanes,  vol. 2, p. 118.  «Idcirco vobis dicimus et mandamus expresse quatenus dictam
monetam et unumquemque barchinonem argenti sic in fino seu de fino pondere faciatis et fieri faciatis, quod in uno
quoque barchinone gravitas seu debilitas sui recti ponderis ultra pensum unius grani frumenti, quod ad supplicacionem
Generalis Cathalonie per nos ab unoquoque barchinone argenti dicte monete nunc currentis deductum, amotum seu
diminutum extitit  nullatenus valeat reperiri, cavendo attencius quod predictorum pretextu dicte monete pondus non
diminuatur aut  lex ipsius modo aliquo deteriorare non possit»,  publicat  en R. Treton,  El llibre de les monedes de
Barcelona, pp. 102-104, doc. 20.
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d'un any; les monedes dolentes haurien de ser refoses, carregant aquesta despesa a les rendes reials,

mentre que els comptes de la moneda canviada hauria de presentar-los al General de Catalunya, qui

carrgaria  el  dèficit  d'aquesta  operació375.  Resulta  una  mesura  desesperada  per  a  recuperar

l'acceptació del croat barcelonès.

Sembla que, des d'una data que no coneixem fins l'any 1345, va deixar de batre's moneda

grossa a la seca de Barcelona, ja que l'1 de maig de l'any 1343 el rei havia autoritzat als ciutadans de

Barcelona  a  traure  del  territori  argent  i  billó  en  brut  o  encunyat,  a  excepció  de  la  moneda

barcelonesa, que havia de romandre a les fronteres del territori376. Aquesta ordre seria revocada el 9

de juliol de 1345, manant que ningú gosara comprar ni fondre billó, perquè a la seca barcelonesa

anava a encunyar-se de nou moneda de tern377. Pere III aconseguiria permís dels consellers de la

ciutat de Barcelona per a una nova encunyació de moneda grossa a la seca de la ciutat, per valor de

100.000 marcs d'argent, el 6 de juliol de 1345378, autorització que havia demanat un dia abans des de

Perpinyà, on s'hi trobava en aquells moments, mitjançant els seus delegats Arnau Ballester i Romeu

Sarovira379. Aquests li aconseguirien dels consellers de Barcelona el vist i plau per a l'encunyació, a

causa de la manca de circulant per la guerra contra el rei del Marroc i l'expedició contra Jaume de

Mallorca, una constant, la de la manca de diners per causa d'enfrontaments bèl·lics, al llarg dels

seus anys de regnat: l'expressió «simus vacui peccunia et exhausti»380 és bastant explícita en aquest

sentit. Sembla que aquesta cudició encara no havia finalitzat l'any 1349 quan, el 28 d'abril, Pere III

manava Mateu Adaró, secretari seu, que recollira informació no només sobre la llei dels grossos

d'argent  que  s'estaven  batent  (així  com del  pes  i  lliga  de  la  moneda  menuda  i  dels  marcs  de

cadascuna de les dues), sinó també sobre el nombre d'oficials que hi havia a la seca de Barcelona,

encarregats  de  la  seua  encunyació,  i  informació  sobre  els  seus  càrrecs  i  els  seus  salaris381.  El

monarca, pel que es desprèn d'aquesta petició, necessitava saber com estava funcionant la seca i si

375 J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 3, p. 315, doc. XXVI, i també en R. Treton,  El llibre de les monedes de
Barcelona, pp. 104-106, doc. 21. Amb la mateixa data, el rei envia una lletra a tots els seus oficials del Principat de
Catalunya, amb la qual ordena que facen crida pública perquè tothom haja d'anar a la seca de Barcelona a canviar la
moneda grossa feble emesa des de la seua coronació, en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 106-107,
doc. 22.
376 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 118: dóna com a referència J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp.
32-33.
377 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 118, i també en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 109-
110, doc. 25.
378 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 119, amb la referència documental A.C.A., reg. 1060, f. 64, i R. Treton,
El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 107-108, doc. 23, on s'exposa que Arnau Ballester i Romeu Sarovira que han
aconseguit el dit permís.
379 R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 108-109, doc. 24.
380 R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 107-108, doc. 23.
381 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 119, amb la referència A.C.A., reg. 1132, f. 16v.
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es  respectaven  les  disposicions,  sobretot  pel  fet  d'haver  emès  l'ordre  de  1345  d'ajustar  les

oscil·lacions en la fabricació al mínim possible per a garantir la bona qualitat de la moneda.

L'any 1350, Pere III tractà d'introduïr al Rosselló la moneda de Barcelona, en substitució de

la melgoresa que hi corria, una vegada conquerit el comtat a Jaume de Mallorca; va prohibir, en

aquest sentit,  la circulació de la moneda melgoresa,  i  establí  un valor de canvi per als  grossos

tornesos a 16 diners de tern382.

Sembla que la producció s'atura entre els anys 1350 i 1353, quan és nomenat nou mestre de

la moneda de la seca de Barcelona Ramon Gay, el dia 5 d'abril383; al mes següent, el 29 de maig,

apareix la crida perquè ningú no compre ni fona billó sense el consentiment del nou mestre, ja que

tornava a encunyar-se moneda a la seca384. Potser que aquesta aturada es puga relacionar amb el

trasllat de la seca a un nou edifici del carrer Flassaders, comprat en 1349; fins l'any 1351, el trasllat

no seria efectiu,  i  hem de pensar  en l'adequació de l'immoble per  a portar a terme les  tasques

d'encunyació, ara ja de manera permanent385. La producció pareix ser bastant curta, ja que un any

després, el dia 20 de maig de 1354, s'ordena al mestre Ramon Gay i a Bernat Tordera que retornen

tot el que encara tenien del temps en què foren mestres de la moneda a la seca de Barcelona 386, per

la qual cosa és possible que en algun moment entre 1353 i  1354 fóra nomenat Bernat Tordera

mestre de la moneda en companyia o en substitució de Ramon Gay, fins a finalitzar l'encunyació.

L'any 1354,  l'activitat  de  la  seca  cessa,  almenys  fins  l'any 1359,  quan apareix  nomenat

mestre de la moneda un nou Guillem Vicens387; aquesta menció en la documentació és posterior a

les crides de 1355 i 1357 realitzades a Barcelona, en les quals, de manera semblant a la de l'any

1353,  es  prohibia  a  tothom  comprar  o  fondre  billó,  perquè  es  planejava  començar  una  nova

encunyació388. L'any 1362, l'emissió es trobava en ple funcionament; el 25 de maig, el rei concedia

382 A. Colson, Recherches sur les monnaies qui ont en course en Roussillon, p. 68, i en J. Botet, Les monedes catalanes,
vol. 2, p. 119.
383 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 120, a partir del document referenciat com A.C.A., reg. 1143, f. 133v., i
també en J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445.
384 En J.  Botet,  Les monedes catalanes, vol. 2, p. 120. Es prohibeix la compra o fundició de metall  «perço que la
moneda, que ara novellament se fa en Barchelona de manament de dit Senyor Rey, no prenga minua, ó diminucio
alguna», sota una pena de cent morabatins. Per a comprendre com d'important eren aquestes disposicions, cal veure que
el valor de canvi del morabatí havia estat establert l'any 1351 en quatre sous barcelonesos, és a dir, en 48 diners de tern
(la referència a aquesta disposició de canvi del morabatí la trobem en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 119-
120).
385 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona. Els col·legis d'obrers i moneders, pp. 326-327.
386 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 120, amb referència A.C.A., reg. 1324, f. 124. Per al nomenament dels
dos mestres de la moneda, veure J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445.
387 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 120, a partir del document A.C.A., reg. 968, f. 98
388 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 34, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 120.  La crida de 1355 es
fa l'11 de setembre, mentre que la de 1357 es produeix el 4 de juliol.
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guiatge  a  tots  aquells  que  portaren  argent  o  billó  a  la  seca  de  Barcelona389,  document  que

complementa, en aquest sentit, l'ordre, donada uns dies abans, el 19 de maig, de no afinar billó a

Barcelona sense el consentiment de Pere Vicens390, aleshores nou mestre de la seca en substitució de

Guillem Vicens391, pel fet que es tractava d'una atribució seua com a responsable de l'encunyació de

la moneda barcelonesa. Una altra vegada, es tracta d'un batiment bastant curt i ràpid, raó per la qual,

el 30 d'agost, el rei demana als consellers de la ciutat de Barcelona permís per a batre uns altres

100.000 marcs d'argent, expressament per a croats392.

En aquells moments, la guerra contra Castella representava la causa de bona part de les

despeses de la Corona d'Aragó, de manera que el 1365, Pere III demanà al bisbe de Barcelona que

renunciara al seu delme percebut sobre la fabricació dels grossos d'argent, perquè aquesta quantitat

de diners puguera ser destinada a la guerra contra Pere I. A més a més, el monarca pretenia mudar la

moneda grossa393,  amb l'objectiu d'obtenir  majors beneficis que emprar en la guerra,  fet que va

provocar  reaccions  contràries  per  part  dels  consellers  de  Barcelona.  Havia  arribat  a  manar  fer

proves a la seca de Barcelona, de la qual era nou mestre Bertomeu Cervera394, amb uns pocs croats i

diners  de  tern  la  talla  dels  quals  tractà  d'incrementar395,  però  sembla  que  aquestes  proves  no

arribaren a portar-se a terme per l'oposició de les Corts, reunides en Tortosa; allà, amb el rei absent

a Onda, la reina Elionor va haver de rectificar, a dia 21 del mes d'abril, les disposicions reials i

prometre no mudar la moneda de Barcelona, que havia estat jurada perpètua per tots els antecessors

del seu marit, i redreçar-la a la llei i talla a la qual havia estat promesa. La talla, per tant, continuaria

establerta en 72/M, una altra dada que prova que el tallatge del gros d'argent de Barcelona mai va

pujar de la xifra pactada en el document de 1285. A la fi, la modificació va portar-se a terme sobre

els florins d'or batuts a la seca de Perpinyà, de la qual hi surtiria el subsidi de 100.000 lliures que el

389 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 36-37, doc. XXXIII, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2., p. 120.
390 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2., p. 120.
391 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 446.
392 «Cum certa summa monete Barchinone argenti quam cudi provideramus in civitate Barchinone de voluntate vestra
breviter perfici debeat vel jam eciam sit perfecta, et velimus ulterius aliam summam cudi facere, videlicet usque ad
quantitatem centum milium marcharum croatorum argenti,  quod fieri  habet vestro beneplacito et  consensu»,  en R.
Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 112-113, doc. 27. 
393 «en deffensió de la cosa pública de nostre regne per rahó de la guerra de Castella», en J. Salat,  Tratado de las
monedas, vol. 2, pp. 37-38, doc. XXXV, i en R. Treton, El llibre de les monedes de Barcelona, pp. 113-114, doc. 28.  
394 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 446.
395 El dia 11 de febrer de 1365, el rei escriu Bertomeu Cervera, ordenant-li que quan li arribara l'ordre mitjançant
missatge dels  consellers de Barcelona, als qual pretenia convéncer de la necessitat de la reducció, començara a fer
proves amb uns pocs «barchinonesos d'argent y menuts de la taylla e valor de la qual es acordat e finat que's faça», és
a dir, de la talla que haja arribat a acordar el rei amb els consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona. El document es
troba referenciat com A.C.A., reg. 1293, f. 117v., en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2., p. 121.
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rei necessita per a continuar la guerra contra Castella, carregades durant dos anys396. La jugada era

molt clara: les Corts, a canvi de concedir els diners necessaris, rebien de nou la promesa de no

mudar la moneda de Barcelona, i el control per part del General de Catalunya sobre la seca de

Perpinyà, els oficials de la qual haurien de respondre no davant del rei, sinó davant dels diputats de

Catalunya.  L'1  de  juliol  de  1365,  seria  el  florí  l'única  moneda  que  el  rei  permetera  extraure,

prohibint expressament que l'eixida de la moneda d'argent dels seus territoris397. 

No  tenim constància  documental  que  el  rei  fera  encunyar  noves  quantitats  de  moneda

d'argent a la seca de Barcelona més enllà de la dècada de 1360; Barcelona, des d'aleshores, sembla

dedicar-se a batre florins, com ocorria a Perpinyà, i moneda castellana, és a dir, moneda «falsa» per

a fer-la córrer al regne enemic, causant pèrdua econòmica al rei castellà i incrementant els guanys

propis  per  la  fabricació.  L'any 1367,  Joan de  la  Seda,  qui  havia  estat  assajador  del  comte  de

Prades398, apareix com assajador de la seca de Barcelona399, però cap informació addicional tenim

sobre aquest nomenament. El 5 de setembre de 1381, una nova crida, semblant a les de 1353, 1355 i

1357, fa escampar-se per Barcelona, prohibint de nou la compra o fundició d'argent o billó400, un

signe, gairebé sempre, de que estava preparant-se o en funcionament una nova encunyació; malgrat

tot, com que no tenim cap document que ens en parle, allò més segur és aquesta crida no anara

dirigida a l'emissió de grossos d'argent,  sinó a la de menuts i  florins.  La incorporació del florí

d'Aragó, des de la segona meitat de la dècada de 1360, havia fet desaparèixer, en pocs anys, el croat,

completament esgotat; el florí, des d'aquell moment, li reportaria més beneficis que la vella moneda

instaurada per Pere II. Pere el Cerimoniós moriria en gener de l'any 1387, i amb ell finalitzaria la

primera etapa del gros d'argent de Barcelona.

396 «Quia tamen eidem tractatui sindici civitatis Barchinone ad dictam curiam destinati se opposuerunt, allegantes
propter  privilegia ipsi  civitati  per  predecessores  domini  regis  illustres  reges  Aragonum super facto ipsius  monete
concessa, dictam diminucionem fieri non posse, nec eciam erat expediens ut fieret propter infinita et intollerabilia
damna que inde subsequi sperabantur [...], de manera que la reina revoca l'ordre del 20 de febrer en què el rei pretenia
començar les negociacions per a mudar la moneda, així que ordena i estableix que [...] dicta moneta Barchinone tam de
denariis minutis quam de argento sit perpetua stabilis et incommutabilis in lege et in signo, prout per illustres reges
Aragonum diversis diebus et temporibus, et per diversa eorum privilegia extitit ordinatum, quequidem privilegia omnia
et singula, et quascumque confirmaciones inde secutas valere volumus et disponimus dicta generali curia approbante,
ac in eorum perpetua persistere», en J. Salat,  Tratado de las monedas, vol. 2, p. 38, doc. XXXVI, i en R. Treton, El
llibre de les monedes de Barcelona, pp. 114-115, doc. 19.
397 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, pp. 39-40, doc. XXXVIII.
398 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", pp. 445-446, i J. Abella, Minerals i mines de la conca
de Bellmunt del Priorat, Grup Mineralògic Català i Fons Mineralògic de Catalunya: 2008, p. 20.
399 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", pp. 446.
400 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 34.
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Figura 21. Floríns d'or d'Aragó, seca de Perpinyà (a) i seca de Barcelona (b), ambdós de Pere III401.

Durant el regnat de Pere III, la seca de Barcelona encunyà croats i mitjos croats, amb un

gran nombre de variants d'encuny. En tots els casos, la representació del rei  és la tradicional, i

heretada del període anterior:  bust del rei  coronat i mirant a l'esquerra,  corona oberta amb tres

puntes rematades amb flors de liri, cabell ondulat acabat en barres verticals o en línies corbes que

volen semblar rulls, i vestit partit en tres camps verticals farcits amb una flor, una creu o una anella,

depenent del grup d'encunys. L'abundància de tipus i variants d'aquest període dificulta una mica el

fet de poder proposar una seqüència cronotipològica fiable per a les diferents emissions. Allò més

senzill resulta guiar-se pels adornaments amb què va carregat el vestit del monarca. En primer lloc,

es troba l'agrupació anomenada per nosaltre grup 1 (quadre 11), format pel vestit farcit amb tres

flors, una a cada camp; dins d'ell, el subgrup amb flors de cinc pètals (subgrup 1.1)402 i amb flors de

sis pètals (subgrup 1.2)403, i caràcters llatins en la llegenda que és, en ambdós casos, la mateixa:

anv/ +PETRVS : DEI : GRACIA : REX

rev/ CIVI - TASB - ARChʼ - NONA

Existeix una variant del subgrup de flors amb sis pètals en què l'anvers presenta el caràcter

U amb forma gòtica404:

401 Imatges de recursos en línia: a) catàleg del Museu Nacional d'Art de Catalunya / MNAC, Gabinet Numismàtic,
http://www.museunacional.cat/ca/collecio/flori/pere-iii-dit-el-cerimonios/011266-n, b) subhasta 305 d'Aureo & Calicó
S.L., lot 1082, 8 de març de 2018.
402 CGMC: Cru.2220 = Crus-225 E = Badia.202, 203, 208 i 209 per a les monedes en què els tres punts de revers
apareixen en el  segon quarter; per a aquelles en què en eixa posició apareix una anella, Cru.2220a = Badia.205 a
Badia.207.
403 Per als tres punts del revers en el segon quarter, tipus Cru.2220b = Badia.213, i per a l'anella en el segon quarter,
Cru.2220d = Badia.211 i Badia.212.
404 CGMC: Cru.2220c, amb els tres punts del revers col·locats en el segon quarter.
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anv/ +PETRUS : DEI : GRACIA : REX

rev/ CIVI - TASB – ARChʼ - NONA

De la mateixa manera, el CGMC identifica diversos errors d'encuny als quals atorga número

de variant, tots ells dins del subgrup de flors de sis pètals en el vestit del rei. Existeixen variacions

en l'anvers, on pot aparèixer GRCIA405 o GRACIAI406 per GRACIA, i en el revers amb la forma

ACIV - ITAS - BARChʼ - NON407, en lloc de CIVI - TASB - ARChʼ - NONA. Es tracta, en tots els

casos, d'errors en el moment d'obrir els encunys que foren passats per alt. El catàleg d'A. Badia

també aplega gran quantitat d'errors d'encuny, alguns d'ells molt subjectius, com per exemple «flors

mig amagades» o «flors aixefades»408.

Per a l'agrupació d'encunys en què les llegendes d'anvers i revers es formen amb caràcters

gòtics, apareix decoració en el vestit de flors de sis pètals409 (amb una variant tipològica única ara

per ara en què les flors laterals són de sis pètals, mentre que el centre va carregat amb un grup

format per tres floretes410) i de set pètals (encunys en els quals, a més, finalitza el cabell del rei amb

línies corbes, raó per la qual el CGMC els separa en un tipus diferenciat)411, amb la llegenda:

anv/ +PETRUS : DEI : GRACIA : REX

rev/ CIUI - TASB - ARChʼ - NONA

S'ha identificat, en aquest grup d'unitats amb caràcters gòtics, una variant en què les paraules

de la llegenda no porten punts de separació412:

anv/ +PETRUS  DEI  GRACIA  REX

rev/ CIUI - TASB – ARChʼ - NONA

405 CGMC: Cru.2220e = Badia.243.
406 CGMC: Cru.2220f = Badia.242.
407 CGMC: Cru.2220g = Badia.245.
408 Veure A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 74.
409 CGMC: Cru.2220h = Badia.250 per a les peces amb els tres punts en el segon quarter del revers, i Cru.2220i =
Badia.246 i Badia.248 per a les monedes amb anelles en el segon quarter del revers.
410 CGMC: Cru.2222 = Crus-231 = Badia.249?
411 CGMC: Cru.2221 =  Badia.268 a Badia.277.
412 CGMC: Cru.2220k i Cru.2220l per a les monedes amb tres punts o amb anella en el segon quarter, respectivament.
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El  CGMC identifica un error  d'encuny d'anvers  amb la  forma,  en el  nom del  monarca,

PETBUS en lloc de PETRUS413.

El segon gran grup, o grup 2, està definit per la presència de flors als camps laterals del

vestit, i un motiu en forma de creu equilàtera. El CGMC segueix, per a la classificació, l'evolució de

motius següent:  la creu es convertirà en T (grup 3),  després en una creu bastida amb anelletes

(subgrup 2.3) i,  finalment,  en una única anella (grup 4; per als grups,  veure la nostra proposta

cronotipològica en el quadre 11)414.

El  que hem definit  com primer tipus del  grup 2 (subgrup 2.1) presenta en el  vestit  del

monarca una flor de cinc pètals en cada lateral i una creu equilàtera en el centre; carrega la següent

llegenda, amb caràcters gòtics415:

anv/ +PETRUS : DEI : GRACIA : REX

rev/ CIUI - TASB – ARChʼ - NONA

La separació de les paraules es realitza, com en els tipus anteriors, mitjançant parelles de

punts o anelletes en vertical. Amb aquestes característiques s'encunya un dels dos tipus de mig croat

que coneixem416. Existeix un grup de variants d'encuny en què les flors laterals porten sis pètals amb

la mateixa llegenda que el grup amb flors de cinc pètals417. 

Dins  del  grup 2  cal  afegir  tot  un  seguit  de  variants  d'encuny i  d'errors,  que  el  CGMC

classifica com a variants tipològiques. En primer lloc, pel que fa a les modificacions en la separació

entre paraules, aquesta pot realitzar-se amb aspes418 o creuetes419, en lloc de punts/anelles; en segon

lloc pot aparèixer una flor de cinc pètals a la dreta i una de sis a l'esquerra del vestit420. En tercer

lloc, s'aprecia una T gòtica només a l'anvers421, només al revers422 o en ambdues cares423, sempre
413 CGMC: Cru.2220j.
414 M. Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, pp. 394-397.
415 CGMC: Cru.2223 = Crus-226 E per a les monedes amb tres punts al primer quarter, i per a aquelles amb anella en
aquesta posició, Cru.2223a = Badia.281 i Badia.282.
416 CGMC: Cru.2228a per als croats amb tres punts al segon quarter de revers, i Cru.2228 = Badia.288 = Botet.221 per
a aquells amb una anella en el segon quarter del revers.
417 Per a aquelles peces on els tres punts del revers es troben en el segon quarter, Cru.2223b, i per a les que ténen en
eixe segon quarter una anella, Cru.2223c = Badia.283 i Badia.284.
418 CGMC: Cru.2223e.
419 CGMC: Cru.2223f.
420 CGMC: Cru.2223d.
421 CGMC: Cru.2223j per a les peces amb els tres punts del revers al segon quarter, i Cru.2223i per a les peces amb
anella en el segon quarter del revers.
422 CGMC: Cru.2223k.
423 CGMC: Cru.2223m i Cru.2223l per les peces amb tres punts o anella en el segon quarter del revers, respectivament.
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dins del tipus de flors de cinc pètals al vestit, i en l'anvers i revers del tipus amb flors de sis pètals al

vestit424. Pel que fa als errors d'encuny, afecten l'anvers amb la forma PETUS en lloc de PETRUS425,

i al revers amb la forma CIV en lloc de CIVI426; resulta normal que, amb un volum elevat d'encunys,

que representen una tasca repetitiva, es produïsquen errades de composició. Gran part d'aquestes

variants s'apleguen també en el catàleg d'A. Badia, però sense respondre a un ordre concret427.

Dins del grup de flors de cinc pètals, apareix una variació estilística en què el cabell del rei

es dissenya acabat en un seguit de línies corbes que semblen voler representar una mena de bucles.

Com en l'anterior  cas,  el  centre  del  vestit  va  carregat  amb una  creu  equilàtera.  Presenta  dues

variants principals, sempre amb llegenda de caràcters gòtics: amb separació entre paraules, que pot

ser de punts/anelletes428, amb parella de floretes429, o sense separació entre paraules430. El CGMC fa

distinció de nou entre caràcter T de tipologia llatina, present en tots els casos, o de tipus gòtic,

només en un exemple en què apareix al revers431. De la mateixa manera, fa notar l'existència de dos

errors d'encuny, un d'anvers amb la forma PETRRS per PETRUS432, i un altre amb la forma TASI

en lloc de TASB433 al revers. 

També el CGMC classifica com a única una variant en què la creu equilàtera del centre del

vestit està formada per quatre anelletes (subgrup 2.3 del quadre 11 del present treball). Les flors

dels laterals del vestit porten sis pètals, i la llegenda d'anvers i revers està composada mitjançant

caràcters gòtics434.

En el grup 3, les flors dels laterals són de sis pètals435 (amb l'excepció d'una variant en què

n'apareixen de set436) i en el centr porta, en lloc d'una creu, una T. Per la seua banda, les llegendes

estàn formades, en anvers i revers, per caràcters gòtics:

424 CGMC: Cru.2223o per als croats amb tres punts al segon quarter del revers, i Cru.2223n per a aquells amb anella en
la mateixa posició.
425 CGMC: Cru.2223g.
426 CGMC: Cru.2223h.
427 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, pp. 82-83.
428 CGMC: Cru. 2224 per als tres punts del revers al segon quarter, i Cru.2224a per al segon quarter del revers carregat
amb una anella.
429 CGMC: Cru.2224b.
430 CGMC: Cru.2224d i Cru.2224e en els casos en què al segon quarter del revers apareixen els tres punts o una anella,
respectivament.
431 CGMC: Cru.2224c, amb el segon quarter del revers carregat amb una anella.
432 CGMC: Cru.2224g.
433 CGMC: Cru.2224f.
434 CGMC: Cru.2226 = CruVS-411.
435 CGMC: Cru.2225 i Cru.2225a, amb aparició dels tres punts o anella en el segon quarter del revers, respectivament.
436 CGMC: Cru.2225c.
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anv/ +PETRUS : DEI : GRACIA : REX

rev/ CIUI - TASB - ARChʼ - NONA

Cal fer menció a una variant en la qual la separació de les paraules de la llegenda no està

formada per parelles de punts, sinó per grups de tres punts en vertical437, com ja haviem vist en les

peces de Pere II.

Per últim, el grup IV canvia els motius del camp central del vestit del rei per una única

anella438. Les flors són de sis pètals, i la llegenda està bastida amb caràcters de tipus gòtic, i les

seues paraules separades en l'anvers per grups de tres punts en disposició vertical439.

Pel que fa als pesos dels grossos d'argent del regnat de Pere III, el CGMC només ofereix una

mitjana de les peces que han estat recollides per a cada agrupació tipològica (quadre 12). Per la seua

banda, el catàleg d'A. Badia aplega relativament pocs pesos per a la quantitat de variants que va

proposar en el seu moment (quadre 13).

Per a M. Crusafont, al començament del regnat de Pere III, la talla dels croats havia de ser

l'heretada de l'etapa d'Alfons III,  açò és, 78/M. No obstant,  la  «dolenta consideració» a la qual

arribaren els grossos d'argent, al llarg del regnat de Pere III, obligà al rei a redreçar la situació,

retornant la talla oficial de les peces a 72/M; sembla, però, que la talla real va situar-se ràpidament

en 74/M, una talla que els mercats podien acceptar. Per a M. Crusafont, les constants crides de Pere

III que s'anulen entre elles al llarg del seu regnat, són la prova del desconcert:  «el mercat», com

l'autor l'anomena, «constituït per comerciants prou experts, no era fàcil d'ensaronar», de manera que

l'única eixida que li va quedar al rei fou el suposat redreç de la moneda grossa. No hi ha, per a

aquest investigador, una altra explicació que el frau, ja que «l'actitud del sobirà havia de ser, en tots

els països, forçosament la mateixa: necessitava el crèdit de la moneda perquè si no la cotització o

for d'aquesta queia, però intentava fabricar-la de la pitjor qualitat possible perquè així hi tenia el

màxim guany»440.

En  la  nostra  opinió,  es  tracta  d'una  afirmació  molt  perillosa,  primer  per  emprar  termes

d'economia  moderna  aplicats  a  la  medieval,  com la  comparació  del  for  de  la  moneda  amb la

cotització, quan es tracta d'un concepte lligat a l'equivalència i la confiança, en el qual entren en joc

437 CGMC: Cru.2225b.
438 CGMC: Cru.2227 = Crus-229.
439 CGMC: Cru.2229 = Crus-230.
440 M. Crusafont, Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, p. 77.
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molts factors. En segon lloc, per l'idea que qualsevol encunyació de moneda és fraudulenta: el rei ja

rep uns beneficis, gens reduïts, pel propi metall,  el procés de fabricació monetària,  el canvi, la

circulació, els imposts i més. Arriscar-se a l'enfrontament amb, en aquest cas, el municipi barceloní

i  amb el rebuig dels usuaris,  que preferiren emprar altres tipus monetaris,  resultaria una aposta

massa  alta  per  a  aconseguir  uns  pocs  guanys  més.  O,  és  que  també  el  consell  municipal  de

Barcelona n'estava d'acord? Fabricar moneda de la pitjor qualitat possible, com afirma M. Crusafont

és, de totes totes, un vertader despropòsit, pel fet que, només lliurar-la, els mercats o, millor, els

usuaris, la rebutjarien per sentir-se estafats per l'autoritat reial. Per ser estafats.

Sí té raó, pensem, en dir que la distribució de pesals, o el que és el mateix, el manament

d'establir  taules  de  comprovació  en  els  llocs  públics  dels  municipis,  fou  una  operació  a  la

desesperada per  a  salvar  la  confiança en la  moneda.  De qualsevol  manera,  insisteix que,  d'una

reduïda mostra estudiada per l'autor, 19 en concret, cap d'ells «compleix la talla legal de 72», i que

«només tres dels dinou exemples del conjunt es troben entre les talles 72 i 73. Si apliquéssim [...] la

talla 76 per als pesals, onze croats [...], el 58%, haurien d'ésser retirats i canviats» (veure quadre

14). Finalitza afirmant que anys després el rei es decidiria per l'ús d'un pesal encara major, de 80/M,

per a pesar els grossos, podent salvar fins al 75% de les peces: és possible que els pesals fóren cada

cop majors,  encara que no tenim constància  documental  del  seu ús reial,  però en cap moment

esmenta  que  aquest  ampli  marge  de  tolerància  és  causat,  principalment,  pel  dolent  estat  de  la

moneda, malgrat les contínues prohibicions de llimar-la i retallar-la. 

En el sistema mètric decimal, tindriem que el  regnat de Pere III comença amb croats al

voltant de 2,99 grams, mentre que en el moment del redreç arriben a situar-se al voltant dels 3,15

grams; els divisors del primer moment es trobarien en uns 1,49 grams, mentre que els del redreç els

trobariem en 1,57 grams. L'hipòtesi resulta complicada de sostenir: els croats del primer moment

del regnat no es troben al voltant dels 2,99 grams de pes, sinó en una mitjana de 3,15 grams. Els del

suposat redreç arriben als 3,20 i 3,21 grams, quan haurien de trobar-se, precissament, al voltant dels

3,15 grams que marcaria una talla de 74/M.

 En el tresor del carrer de la Llibertat, la mitjana de les peces de Pere III se sitúa en 3,1403

grams, xifra que té en compte les variacions de pes per les monedes retallades, llimades o mal

conservades; la freqüència d'aquesta mostra es troba en 3,20 grams. No hi ha una pujada repentina

dels pesos en els croats de Pere III, perquè es confon pes amb talla. Els pesals monetaris mostren el

rang d'acceptació de pes dels grossos d'argent, situat entre 72/M i 78/M com a màxim: és a dir, els

pesals  no reflecteixen la  talla  de seca dels croats,  que seguia sent  de 72/M. Amb una moneda
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retallada, molta de la qual pesava per damunt de 78/M, el rei havia de prendre mesures per a evitar

el rebuig dels usuaris, de manera que havia de marcar límits al pes acceptat, per a poder sanejar el

circulant. Si les crides a pesar els grossos d'argent són contínues, és pel fet que, per molt que es

tracte de tindre moneda grossa bona circulant, la descompensació respecte a la moneda menuda

continúa provocant el retall i llimadura sistemàtics dels croats. Poc pot fer davant d'açò, més que

tractar de calmar els  mercats, com ja hem indicat,  una i  altra vegada; els  mercats,  sobretot els

comerciants, molts dels quals formaven part del consell municipal de Barcelona, el més preocupat

per  la  bona qualitat  de  la  moneda  d'argent.  En paraules  de  M.  Barceló,  «fins  i  tot,  pagesos  i

ciutadans estan disposats pagar un impost als poders encunyadors a canvi de la conservació recta de

la moneda»441.

La frontal oposició de les Corts de Tortosa, en 1365, a canvis en la talla dels grossos de

Barcelona és, també, una prova molt important per a demostrar que interessava mantenir la moneda

a 72/M, de la manera com s'havia jurat; precissament, aquella és la talla a la que la reina Elionor ha

de prometre retornar la moneda, després de la proposta del rei.

Els marges de tolerància no tant del rei, com del conjunt dels usuaris, per a l'acceptació dels

croats curts, es troba en un pes d'entre 72/M i 76/M, 78/M o 74/M, segons el moment, la qual cosa

no significa que la seca estiga fabricant monedes en una talla de 76/M ni, molt menys, per damunt

d'aquesta.  Fins  i  tot  els  divisors  entren  dins  dels  càlculs  que  permet  l'oscil·lació  de  seca  i  la

penalització  a  la  qual  es  troben  sotmesos  de  manera  efectiva  en  la  seua  fabricació:  fins  i  tot

desgastats, els dos mitjos croats recollits en el CGMC, amb una mitjana de pes de 1,60 grams, es

troben per damunt de la meitat del pes d'un croat de 72/M.

441 M. Barceló, "Moneda fiscal i moneda feudal: una proposta de diferenciació", Gaceta Numismática, 111, Barcelona:
1993, p. 69.
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Grup Subgrup Tipus Variant / errors destac.

1. Vestit  partit  en  tres
camps  amb  una  flor  en
cadascun.

1.1. Flors de cinc pètals.
1.1.1.  Llegendes  anv/  i
rev/ amb caràcters llatins.

-

1.2. Flors de sis pètals.

1.2.1.  Llegendes  anv/  i
rev/ amb caràcters llatins.

1.2.1A. Llegenda a/ porta
U gòtica.

1.2.2.  Llegendes  anv/  i
rev/ amb caràcters gòtics.

1.2.2A.  Grup  de  tres
floretes en el centre.

1.3. Flors de set pètals. - -

2. Camp central del vestit
carregat  amb  una  creu
equilàtera.

2.1. Flors  dels  camps
laterals  del  vestit  amb
cinc pètals.

2.1.1.  llegenda  amb
tipografia gòtica.

2.1.1A.  Separació  entre
paraules amb aspes.

2.1.1B.  Separació  entre
paraules  de  la  llegenda
amb creuetes.

2.1.1C.  En  anv/,  T  de
tipus gòtic.

2.1.1D.  En  rev/,  T  de
tipus gòtic

2.1.1E.  En anv/ i rev/,  T
de tipus gòtic

2.2. Flors  dels  camps
laterals del vestit amb sis
pètals

2.2.1.  Llegenda  amb
tipografia gòtica

2.2.1A. En anv/ i rev/, T
de tipus gòtic

2.2.1B. Flor de sis pètals
només  en  el  camp
esquerre del vestit

2.3. Cabell del rei acabat
en  línies  corbes  i  no
rectes.

2.3.1.  Llegenda  amb
tipografia gòtica i flors de
sis pètals al vestit del rei

2.3.1A.  En  rev/,  T  de
tipus gòtic

2.3.1B.  Separació  entre
paraules amb floretes

2.3.1C.  Sense  separació
entre paraules

2.4. Creu central formada
per quatre anelletes442.

- -

3. Camp central del vestit
del  rei  carregat  amb una
T.

3.1. Flors de sis pètals en
els laterals del vestit.

-
3.1A.  Separació  entre
paraules  amb  grups  de
tres punts

3.2. flors de set pètals en
el vestit.

- -

4. camp central del vestit
del  rei  ocupat  per  una
anella. Flors de sis pètals
en els laterals del vestit.443

- - -

Quadre 11. Proposta de classificació cronotipològica per als grossos barcelonesos de Pere III.

442 Aquest subgrup podria incloure's com a transició entre el grup 3 i el grup 4, com proposa M. Crusafont.
443 Cal situar els mitjos croats en els grups 2 i 4.
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Tipus CGMC Pes (g) - mitjana

U
ni

ta
ts

Des de Cru.2220 fins Cru.2220l 3,15

Cru.2221 -

Cru.2222 -

Des de Cru.2223 fins Cru.2223o 3,2

Des de Cru.2224 fins Cru.2224g 3,21 

Des de Cru.2225 fins Cru.2225c 3,14 

Cru.2226 -

Cru.2227 -

D
iv

is
or

s Cru.2228 1,60 

Cru.2228a 1,60 

Cru.2229 -

Quadre 12. Pesos aportats pel CGMC per als croats barcelonesos de Pere III.

Tipus Pes (g) Tipus Pes (g) Tipus Pes (g)

Botet.209 3,20 Badia.241 2,60 Badia.283 3,19

Botet.211 3,20 Badia.247 2,98 Badia.285 3,15

Botet.214 3,20 Badia.250 2,61
Badia.288
(divisor)

1,60

Badia.202
(=Botet.209)

3,20 Badia.251 3,05 Badia.290 3,21

Badia.234 3,20 Badia.256 3,15 Badia.292 3,22

Badia.237 3,17 Badia.259 3,14 Badia.304 3,07

Badia.238 2,95 Badia.260 3,19

Badia.239 3,17 Badia.264 3,18

Badia.240 3,15
Badia.278

(=Botet.214)
3,20

Quadre 13. Altres pesos publicats per als grossos de Barcelona de Pere III.
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Talles Pesos (en g) Nombre de croats

72 3,25 -

73 3,20 3

74 3,16 1

75 3,12 -

76 3,078 4

77 3,039 3

78 3,00 2

79 2,96 -

80 2,925 1

81 2,88 -

82 2,853 -

83 2,82 1

84 2,785 -

85 2,753 2

86 2,72 -

87 2,69 1

88 2,66 -

89 2,63 1

Mitjana dels pesos dels croats: 3,0036 g (19 exemplars)
Mitjana dels pesals ben conservats: 2,89 g (4 exemplars)
Mitjana de tots els pesals: 2,854 g (7 exemplars)

Quadre 14. Taula de pesos d'un conjunt de 19 croats barcelonesos de Pere III444.

3.8. EVOLUCIÓ DEL CROAT FINS LA SEUA DESAPARICIÓ.

Joan I,  fill  i  successor  de Pere el  Cerimoniós,  fou el  primer rei  des  de  Pere II  que  no

encunyaria croats a la seca de Barcelona445; junt amb Renat d'Anjou, monarca durant la guerra civil

catalana del segle següent, representen els dos únics exemples de reis que no empraren la facultat

per a batre grossos d'argent barcelonesos. Sí va encunyar Joan I, en canvi, florins d'or; no hi ha

dubte que el gros d'argent de Barcelona es trobava esgotat i superat per aquesta nova moneda.

444 Adaptada a partir de la taula que es presenta en M. Crusafont, Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa,
p. 89.
445 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 166.
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Després de Pere III,  per  tant,  els  primers croats que coneixem són els  batuts  per  Martí

l'Humà. Fins el regnat de Pere el Cerimoniós, el gros d'argent de Barcelona s'havia mantès a una llei

d'onze diners i mig d'argent, però amb Martí I, el 17 de novembre de l'any 1400, es va proveïr

mudar la llei  i  pes d'aquestes peces a onze diners d'argent,  i  a una talla de 68/M (la qual cosa

donaria un pes teòric de 3'4340 grams per moneda), anomenant a l'intent reials446. Aquesta mesura

trencava la proporció que existia amb el diner de tern, que era la base del valor de canvi del gros

d'argent respecte la moneda menuda. Amb açò, Martí I tractà d'introduïr de nou la moneda grossa

d'argent  en  un  circuit  completament  dominat  pel  florí  des  de  les  dècades  de  1360  i  1370,

augmentant el seu contingut en metall preciós (la qual cosa s'aconsegueix en reduïr la talla), però

amb un fi menor: és, de totes totes, un intent de reinvenció del croat. J. Botet, no obstant, pensa que

no es tracta d'un croat, sinó d'una nova moneda d'argent basada en el gros d'argent de Barcelona 447, i

potser raó ni li'n mancava, ja que les diferències entre croats i reials són bastant importants com per

a poder considerar aquesta possibilitat. Cal tenir en compte, però, que els consellers de Barcelona

controlaven  l'encunyació  de  la  moneda  d'argent,  i  no  haurien  permès,  com  ocorregué,  canvis

substancials en el circulant, almenys sense rebre compensacions o nous privilegis: així, els grossos

de Martí l'Humà mai no arribaren a batre's. Un assaig semblant, amb semblant resultat, sembla ser

l'efectuat només dos anys abans, el 15 de novembre de 1398448, quan el rei Martí I manà a Bertomeu

Cervera que encunyara 100 marcs de croats de l'argent que li proporcionaria Guillem Colom, amb

una llei d'11 diners i una talla de 80/M449, emissió aviat rebutjada pels consellers de la ciutat de

Barcelona.

La primera encunyació de croats del que hem denominat segona etapa data del 15 de juliol

de l'any 1407: Martí l'Humà manà a Bertomeu Cervera, encara mestre de la seca de Barcelona, que

batera unitats de croat, mitjos croats i quarts de croat segons les disposicions dictades per Pere II en

446 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 158, i vol. 2, p. 48, doc. XLVI.
447 «Encare que, en el fons, la moneda que 's manava encunyar no era altra cosa qu'una alteració dels croats en lley y
pes, com diu En Salat, no importava solament una modificació dels antics croats barceloneses, sinó qu'era en realitat la
creació d'una nova moneda de plata, de nom, lley, pes, tipus, llegendes y divisors diferents dels dels croats encunyats
fins aleshores». J.  Botet, a més a més, aporta un dibuix extret del document en què s'estableix la cudició d'aquestes
monedes: el dibuix presenta un revers força paregut al dels croats, però l'anvers sí difereix, amb una representació del
monarca de front, amb un escut amb les barres catalanes a cada banda del cap, a imitació dels reials de Mallorca, i la
llegenda + MARTIN9:DI:GRA:REX:ARA: «Salat, al comentar aquest document, en la p. 158 de son llibre, mostra que
no l'entengué be, probablement per no haver vist més que la copia que li facilitarien, en la qual no estaria dibuixada la
moneda que '1 rey disposava que s'encunyés, com ho està en la copia existent en els registres del Arxiu de la Corona
d'Aragó,  de la  qu'està  calcat  el  dibuix qu'acompanyem».  Per  a  totes  les  referències,  veure J.  Botet,  Les monedes
catalanes, vol. 2, pp. 196-197.
448 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 196, a partir del document amb referència A.C.A., reg. 2254, ff. 113v.-
114.
449 O. Gil Farrés, "Los croats barceloneses desde su origen", p. 142.
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l'any 1285, és a dir, amb una llei d'onze diners i mig d'argent i una talla de 72/M, aforant-la a dotze

diners  de  tern450,  una  encunyació  per  a  la  qual  sembla  que  mancava  personal  a  la  seca  de

Barcelona451. No obstant, l'equivalència d'un sou de diners de tern no es va poder mantenir, a causa

de la minva de fi en els menuts ternals pel desgast (com a mínim, la darrera encunyació de menuts a

Barcelona datava de 1381, i encara corrien peces molt anteriors, fins i tot de Jaume I452) i, per tant,

la descompensació existent amb el gros, de manera que la taula de canvis de Barcelona va aforar-la

a 18 diners de tern o 18 diners i malla (sembla, fins i tot, que abans ja havien estat corrent a 14

diners)453, una equivalència que els mercats sí podien acceptar. Novament, Martí I va voler introduïr

una  modificació,  aquesta  vegada  en  l'anvers,  fent  gravar  MARTINUS  REX  ARAGONUM454,

llegenda que  no arribà  a  encunyar-se en  els  croats  coneguts,  molt  possiblement  per  la  reacció

contrària dels consellers barcelonesos, com en els casos anteriors, per anar aquesta decissió contra

el privilegi que mantenien des de Pere el Gran.

Ferran I (1412-1416) encunyà croats tant a Barcelona com a Perpinyà (on els hi batria amb

una llei d'onze diners i deu grans d'argent, i amb el contrasenyal PP com a marca que els diferencia

dels de Barcelona455), però mentre que de les encunyacions rosselloneses han restat documents, de

les catalanes no n'hem conservat cap. Tipològicament, són molt semblants als del seu antecessor:

gran corona amb tres grans remats (en el cas de Martí I són florals tots tres, i en el de Ferran I

florals els remats laterals i una creu el central); el cabell es dissenya cap arrere (estil més proper al

renaixentista, i que deixa enrere les modes medievals en el pentinat), i del vestit només es veu el

coll, amb diferents decoracions depenent de l'encuny. Ha desaparegut l'arcaïsme que arrossegaven

els croats fins el regnat de Pere III i el retrat ha assolit el desig de tornar-se molt més realista i

450 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 197, amb la referència documental A.C.A., reg. 2272, f. 20.
451 El 28 de setembre de 1407 el rei faculta Bertomeu Cervera perquè contracte personal per a la seca sota el seu arbitri,
en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 198, a partir del document referenciat com A.C.A., reg. 2272, f. 44.
452 Per a M. Crusafont, «un fet fonamental, i mai tingut en compte, és que a la seca barcelonina [...] s'hi deixà de batre
moneda de tern [...] com a mínim des del 1381. Quan l'any 1407 comencen les oscil·lacions del mercat en la taxació del
croat, els diners més moderns (les darreres emissions de Pere III) ja feia 26 anys que eren en circulació i no diguem els
abundosos diners de Jaume I que encara corrien» (M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 153).
453 «Ab  vigor de la present provisió foren afforats los croats de barchinona en la taula de la ciutat a .xviii.  diners
barchinoneses  per  los  consellers  e  consell  de la  dita  ciutat.  En  lo  qual  afforament  eren  consellers  Ramon Cavall,
Guillem Oliver. Phelip de Eerrera, March Turrell, berenger estrada. Com dabans correguessen los dits croats a .xiiii.
Diners»; es tracta d'una nota marginal en el  Llibre de les monedes, f. 22, sense data, referida al document del 15 de
juliol (J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 2, p. 198). Apareix també una referència en les Rúbriques de Bruniquer:
«En lany 1407, muntaren los Ternats que valían dotse diners â devuyt diners, y malla», en E. G. Bruniquer, Ceremonial
dels Magnífichs Consellers, p. 131.
454 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 197.
455 La descripció de la forma amb la qual havien de batre's aquests croats es troba en un document la referència del qual
apareix en  J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 2, p. 224, document A.C.A., reg. 2412, f. 144v., i en  J. Botet,  Les
monedes catalanes, vol. 3, doc. LVII.
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estilitzat, passant tot el protagonisme al rostre del monarca i reduïnt el pes que havia tingut el vestit

en el disseny. 

Alfons  IV,  anomenat  el  Magnànim  (1416-1458),  jurà  la  moneda  barcelonesa  el  26  de

desembre de 1424456, fixant en l'encunyació manada a Bertomeu Cervera, el 5 de juliol del 1426,

que l'equivalència  del  croat  havia de ser  de dotze diners  de tern457,  malgrat  la  descompensació

respecte amb la moneda menuda; es poden rastrejar ja els problemes que desencadenaran la guerra

civil catalana. El 20 de juliol de 1425, el rei manava que ningú no prenguera els croats sense haver-

los pesats abans458, a causa de la gran quantitat de moneda retallada i, per tant, curta de pes que hi

corria. Sembla que el for acceptat pels mercats tornava a ser elevat, almenys de 18 diners menuts, ja

que el 16 de setembre de 1426 es produí una crida pública per a fer notar que els croats s'havien de

prendre a 15 diners de tern; aquest és el germen, entre d'altres raons, del conflicte entre la busca i la

biga.  Mentre  que  la  biga,  formada  per  ciutadans  honrats,  mercaders  de  drap,  blat  i  espècies,

rendistes i possessors de terres, controlava el poder municipal i volia un aforament a 18 diners, la

busca, integrada pels sectors productius de la societat, com menestrals, artesans i petits comerciants,

desitjava  un  aforament  a  la  baixa  del  gros,  establert  en  15  diners,  perquè  ja  resultava  del  tot

impossible proposar una equivalència a 12 menuts. L'aforament a 18 diners proposat per la biga

s'explica pel caràcter rendista de tots aquells que integraven el partit: els pagaments que se'ls havien

de realitzar comportaven una major quantitat de moneda i,  per tant, major riquesa i valor; eren

aclaparadors  de  moneda.  La  busca,  per  contra,  cercava  competitivitat  comercial.  Alfons  el

Magnànim no tingué cap problema en posicionar-se en un bàndol o en altre,  ja que aspirava a

imposar el seu poder sobre les Corts i el municipi barceloní, enfeblint els grups majoritaris en cada

moment, en benefici propi. L'aforament a 15 diners de la crida de 1426 fou un intent d'eliminar part

de  la  força  de  la  biga;  la  reina  Maria,  per  contra,  es  posicionà  del  costat  dels  rendistes  i  de

l'aforament  a  18  diners,  opció  recolzada  també  després  per  l'infant  Joan  com  a  lloctinent  de

Catalunya.

El 29 de desembre de 1430, Alfons IV encarregava una nova encunyació de croats, aquesta

vegada a Joan Tomàs459, mestre llavors de la seca de Barcelona; les peces haurien de ser aforades a

15 diners de tern, segons la disposició de 1426. Els croats de Bertomeu Cervera seguien el disseny

tradicional, però Alfons IV tractà d'introduïr una modificació en els de Tomàs, canviant la llegenda

456 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. L.
457 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. XLII, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 248.
458 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. XLIV.
459 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. XLV, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 249.
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de  l'anvers  per  ALFONSUS  REX  ARAGONUM460,  motiu  de  queixa  per  part  dels  consellers

barcelonesos, encapçalats pel subsíndic de Barcelona Joan Franch. Sembla que se n'encunyaren una

molt petita quantitat, i que la llegenda immediatament fou reemplaçada de nou per la tradicional;

com sempre, els  modificats van portar-se a fondre. Les repetides queixes demostren el gel dels

consellers de Barcelona per conservar els seus privilegis i la forma, llei i talla de la moneda grossa

barcelonesa. L'encunyació de 1430 no trigà gaire en ser paralitzada pel propi rei461. 

L'any 1444, els consellers de Barcelona prestaven al rei 10.000 florins d'or a canvi de rebre

el privilegi d'encunyar croats sempre que ho cregueren necessari, sense necessitat de l'autorització

reial462. Com que els 10.000 florins mai no van ser retornats, la ciutat de Barcelona conservaria

aquesta facultat fins a la fi de l'encunyació de la moneda grossa: s'aconseguia, així,  l'anomenat

«privilegi dels croats»463. Aquest document mantenia l'aforament tradicional a dotze diners de tern,

encara que tornarien a córrer a 18 diners abans de ser rebaixats de nou a 15 diners464;  el  8 de

novembre de 1453, la reina Maria disposà que correguéren una vegada més a 18 diners465. A 30 de

novembre  de  1453,  Galceran  de  Requesens,  governador  de  Catalunya,  va  manar  suspendre  les

eleccions, facilitant l'accés de la Busca al govern municipal de Barcelona, de manera que el 4 de

gener de 1454, els consellers buscaires van decretar de nou que el croat corregués a 15 diners. El 8

d'abril  de  1456,  l'infant  Joan,  lloctinent  de  Catalunya,  en  substitució  del  deposat  Galceran  de

Requesens, ordenà retornar a l'equivalència de 18 diners una vegada més466. Aquestes oscil·lacions

són el resultat de l'enfrontament municipal a Barcelona, però també l'intent d'aconseguir la paritat

en  argent  que  havia  caracteritzat  al  gros  respecte  la  moneda menuda de  tern  des  del  1285:  la

moneda menuda tenia 0,26 grams d'argent per cada diner, però després de les dècades de circulació,

el desgast havia portat a una reducció de fins a 0,173 grams d'argent per diner467, amb la qual cosa

hi havia encara més argent en un croat que en 18 diners de tern (18 x 0'173 = 3'114, quan cada croat

té 3'118 grams d'argent per peça). I no només es trobava minvada la quantitat d'argent en la moneda

menuda, sinó també la quantitat de diners de tern que hi corrien, per la qual cosa l'infant Joan decidí
460 Veure la nota 142.
461 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 250.
462 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LVIII, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 250.
463 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 169. 
464 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 250. En les Rúbriques de Bruniquer, s'expressa de la manera següent: «A
25 de Abril y a 10 de Maig 1451, en Consell de cent y de Trenta se refer que lo Poble estava queixos de que fos pujat el
valor  del  croat,  ê  perço deliberaren sens  donas raho  á la  Reyna» (  E.  G.  Bruniquer,  Ceremonial  dels  Magnífichs
Consellers, p. 132); «Divendres á 17 de setembre 1451, en Dietari apar, que en Concell de cent se proposá lo pujament
del Croat» (E. G. Bruniquer, Ceremonial dels Magnífichs Consellers, p. 157).
465 A. Colson, Recherches sur les monnaies, pp. 98-101, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 251.
466 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXII, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 251.
467 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 154.
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autoritzar l'encunyació de divisors per a posar remei a l'escassedat de moneda menuda, el 16 de

novembre de 1454468. Començà una encunyació de croats, mitjos croats i sisens per manament dels

consellers de la ciutat de Barcelona el 18 de juny de l'any 1455, operació encara en funcionament a

la seca de Barcelona en novembre de 1457469, quan el conflicte entre la Biga i la Busca es trobava

bastant avançat.

Els croats d'Alfons el Magnànim segueixen en tot el model establert pels dels seu pare, amb

la mateixa tipologia de representació del rei, realista, amb corona oberta rematada per flors com en

els grossos de Martí I. 

El període del regnat de Joan II (1458-1479) resulta bastant complicat, a causa de l'esclat en

1462 de la guerra civil catalana i la revolta dels remences. Abans de perdre Barcelona, Joan II no

arribà a encunyar-hi moneda,  malgrat l'urgent  necessitat  de numerari  menut,  aspecte en el  qual

insisteixen les crides del 20 de setembre de 1460470 i del 15 de gener de 1461471. El consell de la

ciutat de Barcelona, gràcies a les concessions aconseguides en el regnat d'Alfons IV, controlava la

seca, raó per la qual manà, un cop encetada la guerra, encunyar moneda grossa. Com que encara no

hi havia rei proclamat, el consell decidí reutilitzar els encunys d'Alfons IV472, un batiment que, si

s'arribà a efectuar, fou de molt curta durada a causa de la proclamació d'Enric de Castella com a nou

sobirà  en començar  la  guerra  civil,  i  a  nom del  qual  la  seca  de Barcelona batia  grossos  a  les

acaballes de novembre de l'any 1462473. L'any següent, a 4 d'agost, els consellers, buscaires, van fer

una  crida  pública  perquè  ningú  no  traguera  argent  ni  or474,  monedat  o  no,  del  Principat,  amb

l'objectiu d'evitar la carestia d'aquests metalls. Poc després, l'1 de novembre del mateix any, Tortosa

rebia permís per a batre moneda pròpia per part del lloctinent d'Enric de Castella, Joan de Beamont,

amb la facultat d'encunyar croats i divisors, junt amb florins, fins a la quantitat de 20.000 lliures475,

una xifra que no arribaria a batre's per complet a causa de la renúncia del rei Enric en 1463, només

un any després de la seua proclamació. El seu successor, Pere de Portugal, confirmaria els privilegis

468 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXI, A.C.A., reg. 3294, f. 55v.
469 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 251.
470 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 278.
471 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 279.
472 Com que no hi existien a la seca encunys del rei Joan amb què encunyar els grossos, i despullat aquest de la corona,
els consellers de la ciutat de Barcelona decidiren, «per no haverse encunyat moneda d'aquell metall durant son govern»,
que «el batiment se fahes a present ab les empremptes del alt rey D. Alfons de inmortal recordació», aplegat en J. Botet,
Les monedes catalanes, vol. 2, p. 279.
473 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 279.
474 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 280.
475 Mencionat en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 280, i aplegat en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3,
doc. LXVIII, A.C.A., reg. Diversorum 2, locumt. - J. de Beamont, f. 53. 
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a Tortosa, com també ho faria amb posterioritat Joan II476 un cop reconquerida la ciutat, el 15 de

juliol de 1466477.

Pere IV, anomenat també Pere de Portugal, continuà batent croats a la seca de Barcelona478,

tractant de rebaixar la llei i el pes dels grossos d'argent, una proposta que no fou acceptada pels

consellers de la  ciutat479.  Durant el  seu regnat (1464-1466) seria  nomenat mestre  de la  seca de

Barcelona  Rafael  Colomer,  fill  del  fins  aleshores  mestre  Donís  Colomer,  qui  havia  mort  l'any

1464480. El 29 de juny de l'any 1466 moria en Granollers el rei Pere, de manera que els consellers

escolliren nou monarca Renat I, qui envià com a lloctinents seus Joan de Calàbria i Joan de Lorena

perquè se'n feren càrrec del govern. Malgrat haver permès l'encunyació de florins i pacífics, com en

el regnat de Pere de Portugal, Renat el Bo no va batre moneda d'argent a la seca de Barcelona.

L'octubre de l'any 1472, Barcelona es va rendir a Joan II, però fins la fi del seu regnat no va

batre croats a la seca de la ciutat. Ara bé, sí van córrer els grossos d'argent que, amb la mateixa

forma  que  els  barcelonins,  va  encunyar  al  Rosselló,  a  la  seca  de  Perpinyà,  caracteritzats  per

substituïr al revers els grups de tres punts per dues P gòtiques, i la llegenda tradicional per COME –

SROC – ILLI – ONIS al revers, i a l'anvers JOANNES D GRACIA REX AR. Sembla que un cop

acabada la guerra,  aquestes monedes van circular de manera habitual pel territori  català.  En un

principi, Joan II no va voler enemistar-se amb els consellers de Barcelona, però sí sembla que hi

hagué repressàlia quan, a les acaballes d'octubre de 1472, revocà el càrrec a cinquanta moneders als

quals calificà com a nomenats pel govern intrús481, entregant privilegis d'encunyació a diverses viles

que li havien estat fidels; començava a perfilar-se el panorama del temps de Ferran II, amb una

plèiade de viles amb privilegis per a batre moneda que, durant la primera meitat del segle XVI,

476 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 280.
477 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 293-294.
478 «Fer cudir e batre en la dita vila [es refereix a Berga] tants reals e sisens que prenguen suma de tres mil liures, los
quals façan del pes e liga dels Reals e sisens que en la nostra secca de Barchinona se fabriquen e baten». Aquesta notícia
ens informa, de manera indirecta, que el 3 de març de 1466 es batien a la seca de Barcelona croats i divisors. Aplegat en
J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 2, p. 289 i J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 3,  doc. LXXVI,  A.C.A., reg.
Curiae II de Pere de Portugal, f. 192v.
479 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 284: «A mes a coregut al dit senyor, attes la condició del temps e attes en
totes parts on ha guerra se sol praticar, que feta una massa dargent de Mil marchs de argent, mes sis pogués, ques fes e
bates moneda pus baixa de ley e alta de preu, e ques bates fora barchinona, en hostalrich o altra part, e de aço se poria
subvenir molt al negoci despesa e fet dela guerra», A.C.A., reg. Exercit., de Don Pere de Portugal, f. 169v.
480 El  nomenament data del 24 d'abril de 1464. Recollit en  J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 2, p. 283, amb la
referència documental A.C.A., reg. Variar. I de Don Pere de Portugal, f. 43v.
481 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 296.
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provocaria reiterades queixes482. Al cap i a la fi, el bàndol guanyador havia estat el de la Biga, i

l'eliminació radical de la Busca no es va fer esperar massa.

Ferran  II  (1479-1516)  manaria  fer  batre,  el  4  de  novembre  de  1493,  a  les  seques  de

Barcelona i de Perpinyà, moneda d'argent amb el nom de croats, llei d'onze diners i mig, i talla de

72/M, amb divisors el  valor  dels quals  haurien de ser  de mig croat  i  quart  de croat.  Aquestes

monedes circularien a pes, estiguessen o no retallades, de forma exclussiva per tot el Principat,

prohibint  de  manera  expressa  el  curs  de  qualsevol  altra  moneda  d'argent  forana483.  Totes  les

monedes falses i  retallades haurien de ser portades als canviadors,  perquè aquests  les tallaren i

retiraren de la circulació484, amb l'ànim de sanejar el circulant. 

El major canvi produït en el croat barcelonès durant el regnat de Ferran II es relaciona amb

l'equivalència dels grossos amb els menuts de tern, dels quals no havia hagut cap encunyació des

de,  almenys,  1381,  i  que patien un desgast  enorme.  El  21 de novembre  de 1494,  atenent  a  la

mancança d'aquest numerari menut, Ferran II manà a la seca de Barcelona batre diners menuts, però

a una llei d'un diner i catorze grans d'argent, i talla de vint-i-quatre sous (288 diners per marc), amb

la mateixa forma d'anvers i revers que els antics485. Aquesta reforma va produïr uns diners amb vora

la meitat de pes que els anteriors: reduïa la llei gairebé un cinquanta per cent, i augmentava la talla

un  terç,  de  manera  que  els  croats,  equivalents  des  del  1285  a  un  sou  de  diners,  van  haver

d'augmentar la seua equivalència a vint-i-quatre diners de Barcelona486. Aquest aforament no canvià

amb la nova reforma de juliol de 1513, en la qual el rei tornava a introduïr diners a tres diners de

llei, però amb una talla molt superior, de 44 sous i 4 diners (496 peces per marc); el poc valor

d'aquest numerari fou compensat per l'introducció de diners doblers, amb una talla de 20 sous i 8

diners, i un valor de dos diners per peça, i la forma al revers d'un escut en cairó carregat amb les

armes de Barcelona, en lloc de la tradicional creu487.

482 El  25 de gener de 1612, el mestre de la seca de Barcelona, Pau Riba, es queixava al rei i  al seu lloctinent en
Catalunya per la gran quantitat de llocs que encunyaven moneda, causant perjudici a la pròpia seca, sobretot pels abusos
incontrolats  que aquestes  seques locals  cometien,  a  banda de trobar-se fora del  privilegi  d'exclussivitat  concedit  a
Barcelona des de temps de Pere II. En . Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 59, referència documental A.C.A., reg.
4898, f. 98.
483 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXVII, J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 321 i J. Botet, Les
monedes catalanes, vol. 3, doc. LXXXI, a partir de la referència A.C.A, reg. 3601, ff. 101v.-103.
484 Manament del 14 de desembre de 1493, recollit en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXVI, i en J. Botet,
Les monedes catalanes, vol. 2, p. 322.
485 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXVIII, J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 322 i J. Botet, Les
monedes catalanes, vol. 3, doc. LXXXII.
486 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 322.
487 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 325.
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Al llarg de l'Edat Moderna, el gros d'argent de Barcelona va veure rebaixat el seu contingut

en argent, en part a causa del cada cop major control central de les finances per part de la dinastia

dels Àustria. De la reina Joana i Carles I no es coneixen encunyacions de grossos d'argent en la seca

de Barcelona, només de menuts de billó488. Felip II489, en canvi, sí que hi encunyà croats490.

El regnat de Felip III (1598-1621) es caracteritzà pel desig per part de la cort de Madrid de

rebaixar la quantitat de fi present en el croat, per a equiparar el seu contingut al de les monedes

castellanes, d'una llei més baixa491. A les primeries del segle XVII, la moneda retallada era un dels

grans problemes del Principat, fins al punt que, en 1611, corrien a Catalunya més de dos milions de

peces curtes i retallades, entre les quals s'hi trobaven croats mancats d'entre setze i vint-i-huit grans

d'argent en el seu pes492. Per aquesta raó, el 16 de maig de 1611 es va fer pública una crida perquè

els croats sencers correguessen a compte, els retallats a pes i que ningú no n'acceptara de falsos,

quedant els receptors obligats a denunciar-los493; aquells que tingueren monedes curtes, les haurien

de dispositar en el lloc dels oficials que havien de designar els consellers de la ciutat, perquè els les

canviaren per moneda bona494.

Sembla que, des de l'any 1617, el croat de Barcelona començà a sofrir oscila·lacions en la

talla: els consellers barcelonesos havien demanat apujar la talla a 80/M, però des de Madrid se'ls

autoritzà a augments de 76/M. Entre 1620 i 1621, les encunyacions continuaren a 72/M, però les

dels anys 1626 i 1631, ja durant el regnat de Felip III, aplicaren l'augment de la talla a 76/M. No

obstant, en 1632 i 1636 es va retornar a 72/M. Des del 1636 i, almenys, fins 1654, s'empraria ja de

manera ininterrompuda la talla de 76/M495.

Durant el regnat de Felip IV (1621-1655) es produí l'alçament de Catalunya contra el rei.

Abans de la  revolta,  s'encunyaven a Barcelona croats/reials  i  mitjos en argent,  però iniciada la

guerra en 1640, el consell de la ciutat prengué el control de les cudicions. Amb la designació de

Lluis XIII com a nou rei per part de Catalunya, l'any 1641, la cosa canvià: només un any després,

mitjançant el seu lloctinent al Principat, el marqués de Brezé, Lluis XIII ordenà que ningú no gosara

488 Consta que l'any 1623 s'encunyaren a Barcelona menuts o malles, J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 11.
489 Per a facilitar la lectura, des d'aquest moment els ordinals dels monarques apareixen segons la numeració de la
Monarquia Hispànica.
490 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, pp. 169-173.
491 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 165.
492 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 57.
493 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXXVI, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 58. 
494 J.  Botet,  Les monedes catalanes, vol. 3, p. 58. En nota al peu diu que la crida es trobava en possessió de Soler i
Palet.
495 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, pp. 165-166.
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d'encunyar moneda de cap tipus496, en referència als consellers barcelonesos i a totes les viles que

entre 1640 i 1642 s'havien adjudicat la prerogativa. Aviat, va començar a córrer la moneda francesa

pels territoris catalans; malgrat tot, el 26 de març de 1642, els francesos retornaven a Barcelona la

facultat d'encunyar moneda d'argent497, privilegi ratificat pel rei Lluis XIV el 21 de març de l'any

1645498. Recuperada Barcelona pels castellans, l'any 1653 es va fer una crida obligant a retirar de la

circulació tots aquells reials encunyats amb llegenda de la dominació francesa499

Al regnat de Carles II (1665-1700), l'equivalència del croat passà de vint-i-quatre diners a 3

sous i 6 diners; també canvià el pes, que oscil·la ara entre els 2'38 grams i els 2'72 grams 500. L'any

1677, es concedia llicència a la ciutat de Barcelona per a encunyar reials a la seua seca, però amb la

condició  de  fer-ho  amb la  mateixa  llei  que  els  reials  de  huit  de  Castella501;  J.  Salat  relaciona

aquestes peces amb els anomenats xambercs, encunyats en una quantitat de fins a 400.000 lliures, i

una llei de dihuit diners i malla o dinou diners502. Cap a la fi del regnat, el 15 de setembre de 1697, i

amb Barcelona ocupada pels francesos, corregué un edicte amb el qual s'ordenava que els reials de

Barcelona, de valor de tres sous, circularen a tres sous i quatre diners503, però no sembla que fóra

observat més enllà del 4 de gener de 1698, quan els francesos es retiraren i el for dels croats tornà al

designat abans504. 

El regnat de Felip V (1701-1746) està marcat per la guerra de successió, durant la qual 

s'encunyaren en Barcelona reials a nom de l'Arxiduc Carles d'Àustria, sembla que a 96/M, la qual 

cosa motivà queixes505. Carles III fou proclamat rei en 1702, però els seus croats porten tots data de 

1705 i 1706506. Els reials de Felip IV serien els últims encunyats. Acabada la guerra i ocupada la 

ciutat, l'any 1716 el rei Borbó ordenaria el tancament de la seca. Els seus croats porten data de 

496 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, doc. CXI,  A.C.A., reg. I Firm. et Obl. R. Franciae, f. 1, ban de l'11 de març
de 1462. El mariscal La Motte es va veure obligat a repetir-lo el 14 de gener de 1463: J. Botet, Les monedes catalanes,
vol. 3, p. 91, amb la referència documental A.C.A., reg. I Firm. et Obl. R. Franciae, f. 18.
497 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXXX, i en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 92,  A.C.A., reg. I Div. de
Lluis XIII, f. 23.
498 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp. 92-93 i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, doc. CXII,  A.C.A., reg.
IV. Div. R. Franciae, f. 32 i ss.
499 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 95.
500 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, pp. 166-167.
501 El document està datat a 7 d'abril de 1677. En J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXXXII, i J. Botet, Les
monedes catalanes, vol. 3, p. 198.
502 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 164.
503 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, doc. LXXXIII,  J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, p. 199.
504 La ciutat de Barcelona fou ocupada per les tropes de Lluis XIV entre el 10 d'agost de 1697 i el 4 de gener de 1698.
L'edicte abans mencionat fou publicat pel duc de Vendôme, lloctinent de Lluis XIV al Principat durant l'ocupació.
505 La queixa es troba recollida en el Manual de Novells Ardits. M. Crusafont, Història de la moneda catalana, p. 167.
506 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 209.

151



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

1705, 1706 i 1707 (aquest dubtós507); ni durant el govern de Carles III, ni de Felip IV, es van 

encunyar divisors de croat508. La seca de Barcelona seguiria funcionant de manera intermitent al 

llarg del segle XIX, però mai més s'hi tornarien a encunyar grossos d'argent.

Figura 22. Croats barcelonesos de la segona i tercera etapa: a) mig croat de Martí I, b) croat de Pere de
Portugal, c) croat de Ferran II, d) croat de Felip II, e) mig croat de Felip III, f) croat de Carles II, data de
1675, g) croat de Carles II, data de 1693, h) croat de l'Arxiduc Carles d'Àustria, i) croat de Felip V509.

3.9. PERIODITZACIÓ DEL GROS D'ARGENT DE BARCELONA.

L'evolució del  croat  està  marcada per diverses  etapes que M. Crusafont  ja va fer  notar.

Malgrat que aquest autor parlava de fins a set divisions510, la informació bàsica pot resumir-se en

tres blocs:

- primera etapa: entre la creació de la moneda, en el regnat de Pere II, i el començament del

redreç en temps de Pere III. 

- segona etapa: del redreç de Pere el Cerimoniós al control municipal, amb Ferran II.
507 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 203. Li sembla dubtós per «la factura rudimentària de l'anvers com
pes l'escàs pes (1,88 grs.)». També el revers li  suscitava dubtes, perquè  «n lloc d'abreviatura 9 per US, després de
PHILIP hi figuren tres punts en triangle».
508 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 207.
509 Totes les imatges han estat tretes del catàleg del MNAC, Gabinet de Numismàtica, http://www.museunacional.cat.
510 M. Crusafont, Història de la moneda catalana, pp. 168-170.
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- tercera etapa: època moderna, entre Carles I i Felip IV, quan el croat s'equipara a la moneda

castellana i els monarques tracten de recuperar les seues competències sobre la moneda, exercides

pel govern municipal de Barcelona.

 Període
Talla (peces per

marc de Barcelona)

Pere II (creació, 1285) 72 (oficial)

Pere II 72-74

Alfons II 73-76

Jaume II 74-77

Alfons III 78

Pere III 78

Pere III (redreç) 74 aprox.

Martí I – Ferran I 74

Alfons IV – Renat d'Anjou 72

Ferran II 73-76

Carles I a prop de la legal

Felip II – Felip III 75'5

Felip IV 76 (oficial)

Felip IV 75'5 – 80 (real)

Carles II 90-94

Carles II (1698) + 110

Felip V 82-86

Carles III 105/110

Quadre 15. Evolució de la talla del croat, segons M. Crusafont.

S'ha insistit molt, al llarg de les pàgines anteriors, en el parany interpretatiu que representa

l'hipòtesi plantejada per M. Crusafont quant a l'augment paulatí de la talla dels grossos d'argent de

Barcelona, almenys pel que fa al període desenvolupat entre els regnats de Pere II i Pere III. Pensar

que el nombre de peces que ixen d'un marc d'argent resulta variable i sofreix oscil·lacions a voluntat

dels monarques, val a dir que la Corona està portant a terme un frau amb la moneda; d'aquest frau

hauria de participar l'arrendador de l'encunyació, mentre que el municipi barceloní, i els dos guardes

de la moneda escollits per ell, també n'haurien de ser còmplices o, encara que resulta més complicat

de creure, no saber-ne res. És difícil alterar de manera sistemàtica la moneda d'argent entre l'any

1285 i les acaballes de la dècada de 1360, sense que els consellers de Barcelona eleven cap queixa;
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però, aleshores, per quina raó davant qualsevol modificació de la qual tenim constància documental

sí s'oposen, i de manera ferma?

Si  acceptem que així  ocorre,  que el  rei,  a  voluntat  seua,  augmenta la  talla  del  croat  de

Barcelona, ens hauriem de trobar amb un enorme desori monetari, pel fet que una de les bases del

gros és la seua equivalència amb el diner menut de tern. Augmentar la talla, com ja hem assenyalat

en un altre punt d'aquest mateix capítol, val a dir reduïr el pes de les monedes; però el marc lligat té

el pes que li pertoca i, per tant, a major nombre de monedes per marc, menor composició en metall

preciós.  És  una  regla  matemàtica  senzilla.  No  obstant,  vegem  que  el  desori  arriba  per  la

descompensació no per la manca d'argent en els grossos, sinó per la manca en els menuts. Després

d'anys  corrent  sense gaire  encunyacions  noves,  els  diners  de tern  es  trobaven força  desgastats,

perdent cada cop més percentatge de composició intrínseca en argent, de manera que s'arribà a un

moment en què l'argent que contenien dotze dinerets era menor a l'argent d'un croat. Ací comencen

els problemes.

Davant el fet que els usuaris paguen amb un croat major quantitat d'argent que amb dotze

diners, primer s'opta pel retall i la llimadura dels grossos, amb l'objectiu d'atresorar argent, i aviat

pel rebuig d'aquesta moneda. Ningú no està disposat a perdre riquesa, quan la pot atresorar o pot

pagar a la baixa amb diners curts en argent, que han de ser acceptats per obligació per ser la moneda

corrent del territori. Per al rei també representa un entrebanc, pel fet que la recaptació d'imposts en

moneda menuda o en moneda grossa comportarà el  mateix valor,  però no la  mateixa quantitat

d'argent retornat. Pere III actúa quasi a la desesperada durant el seu regnat, tractant en primer lloc

de posar ordre en un circulant menut desgastat i en un gros força manipulat pels usuaris; en segon

terme,  calmar  els  ànims  dels  usuaris,  sobretot  dels  comerciants  i  dels  consellers  barcelonesos,

evitant una pèrdua de confiança dels mercats que podria fer caure la moneda; i en darrer lloc,

mantenir les encunyacions, per a seguir rebent els beneficis derivats de tot el procés. Cap de les tres

mesures s'entèn sola, perquè totes plegades formen gran part de la política monetària catalana del

regnat de Pere III. Davant una moneda esgotada, que continuava descompensada i llimada, i a la

qual no podia apujar el for, el rei decidiria abandonar la seua encunyació i centrar-se en una nova

peça d'or, anomenada florí d'Aragó.

Sembla que la confusió podria trobar-se en la talla de seca i la «talla acceptada», que no és

més que el pes que accepten els mercats. Anem a explicar-ho: amb certes oscil·lacions pròpies del

procés de fabricació monetària, la seca talla els croats a 72/M. És la talla oficial, real o reial, com se

la vulga anomenar; quan surten de la casa de la moneda, es troben aforats a 12 diners de tern,
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perquè així ho ha manat el monarca, amb el beneplàcit dels consellers de Barcelona. No obstant, en

començar a circular, ocorre que l'equivalència real no és d'un sou de menuts, perquè dotze diners de

tern,  com  ja  hem  dit,  ténen  menys  argent  que  un  gros:  llavors,  els  mercats  li  otorguen  una

equivalència superior, la qual cosa no fa més que augmentar la descompensació. A més a més, aviat

les monedes grosses deslliurades comencen a ser toriscades pels usuaris, de manera que la moneda

nacsa és, cada vegada, més comuna en el circulant; es dóna el fet que un croat tallat a 72/M no pesa

a 72/M, sinó a una xifra per damunt. Com els mercats solen regular-se pels processos de l'economia,

s'estableix un pes màxim pel qual s'accepta la moneda grossa com a pagament abans de rebutjar-la

per trobar-se curta, que no feble. Així, com que el retall dels grossos d'argent és en cada regnat

major, el pes d'acceptació és, també, cada cop més elevat; serà Pere III qui, per a apaivagar els

mercats, comence a escampar pesals de croat amb un pes màxim acceptat, de fins a 76/M: tots

aquells  grossos  per  damunt  d'aquesta  xifra,  haurien  de ser  rebutjats.  Però,  insistim,  la  moneda

d'argent de Barcelona continuava eixint de la seca amb una talla de 72/M, i un pes per moneda

aproximat  a  aquesta  xifra.  Aquestes  oscil·lacions  en  la  fabricació  són  les  que,  per  exemple,

portarien a una acceptació dels croats de Pere II i Alfons II, en principi els menys retallats, a un pes

un poc superior al de 72/M.

Per  aquesta  raó,  en el  quadre 16 presentem una proposta  de treball,  en la  qual  tractem

d'establir una hipòtesi de pes màxim acceptat pels mercats, i equivalència màxima acceptada pels

usuaris.  La  cada  vegada  major  bretxa  existent  entre  el  for  oficial  i  el  for  real  o  que  s'hauria

d'acceptar per un gros d'argent, portarà als greus problemes de la centúria següent.

Període Talla
Pes màx. acceptat

(hipòtesi)
Aforament

Equivalència
acceptada

Pere II 72/M 72/M – 72/M+ 12 d. 12 d.

Alfons II 72/M 72/M – 72/M+ 12 d. 12 d.

Jaume II 72/M
72/M – 72/M a

74/M
12 d. 12 d. (+?)

Alfons III 72/M
72/M – 74/M a

76/M
12 d. 12/15 d.

Pere III 72/M
72/M – 78/M

72-76/M (màxima
obligatòria)

12 d. 12 d. a 15/18 d.

Quadre 16. Hipòtesi d'evolució de l'acceptació de pesos i equivalència en la primera etapa del gros.
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Pel que fa a l'evolució del gros d'argent, la nostra hipòtesi es basa en la divisió en tres etapes,

que comprenen des de la seua creació en 1285, fins la seua extinció en l'any 1716. D'aquestes tres,

ens interessa al llarg de les següents pàgines només la primera, per ser la que emmarca el conjunt

del tresor del carrer de la Llibertat:

- Primera etapa: entre 1285 i les acaballes de la dècada de 1360. La talla és de 72/M, però

l'equivalència arribaria fins a 15/18 diners menuts de tern, quantitat a la qual els mercats podien

acceptar els croats per les causes que ja hem comentat. Les oscil·lacions de pes del gros, a causa

fonamentalment dels retalls, obliguen a acceptar-lo en un marge de tolerància de fins a 76/M, encara

que superen aquesta xifra i  arriben a situar-se en 78/M en el  regnat de Pere III.  La posada en

circulació de florins d'or d'Aragó marcaria la fi de la moneda grossa d'argent, ja en decadència; la

ràpida acceptació de la nova moneda d'or en tots els àmbits de la vida arraconaria el croat, i el rei

decidiria paralitzar les encunyacions, centrant-se en la producció d'una moneda de la que podia

aconseguir majors beneficis. Com assegurava M. Barceló, no hi ha un estat benevolent que encunye

moneda per a facilitar els intercanvis comercials, sense més; sense percepció de benefici, o amb

majors possibilitats de rendibilitat d'altres tipus monetaris, la producció s'abandona511.

- Segona etapa: desenvolupada entre els regnats de Martí I i d'Alfons el Magnànim / Joan I.

És el període de la reinvenció del croat. Martí I tracta d'alterar la talla i composició d'una moneda

que no pot tornar a ocupar el nínxol de circulant del qual ha estat desplaçada pel florí. No obstant, el

zel dels consellers de Barcelona per mantenir els seus privilegis no permeten les alteracions. És una

etapa molt curta, marcada per les fortes oscil·lacions en l'aforament del croat, en el context de la

lluita  pel  poder  municipal  entre  la  Biga  i  la  Busca.  La  guerra  civil  catalana,  i  els  intents  de

modificació de Joan I a les acaballes del seu regnat, marquen la fi d'aquesta etapa.

- Tercera etapa: repressa per part de Ferran II i época de la Monarquia Hispànica. Marcada

per la manca de numerari menut, les reformes d'aquest, i per fortíssimes oscil·lacions en el pes i, ara

sí, en la talla de les peces grosses d'argent. El gros de Barcelona poc té ja a veure amb el que era.

Aquest  darrer  període  del  croat  finalitza  amb  l'accés  al  tron  de  la  monarquia  borbònica  y  la

implantació del Decret de Nova Planta (1716), que elimina la moneda pròpia de Barcelona i imposa

un sistema monetari únic i centralitzat.

511 M. Barceló, "Moneda fiscal i moneda feudal", p. 69.
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4. CAP  A  UNA  ÀREA  MONETÀRIA  COMPARTIDA:  EL  CIRCULANT  DE

BARCELONA I VALÈNCIA ENTRE ELS SEGLES XIII I XIV.

L'aparició i posada en circulació del gros d'argent de Barcelona no va ser un fet aïllat ni

espontani, com hem vist en el capítol precedent. Es trobava dins la dinàmica europea de creació de

múltiples dels diners, en argent, des de les acaballes del segle XII. Tampoc no va aparèixer en un

context monetari buit, sinó que el croat es va insertar en un circulant ampli i divers, com ocorreria

després en penetrar cap a terres del sud. Aquest capítol se centra, precissament, en aquell context

barcelonès i valencià en el qual comença a córrer el gros d'argent de Barcelona. Com que l'objecte

últim d'aquest treball és el tresor del carrer Llibertat, hem marcat els límits de l'estudi entre el segle

XIII i començaments de la segona meitat del segle XIV: d'aquesta manera, pel que fa al circulant

barcelonó, s'aplega la creació i circulació de la moneda doblenca i ternal, la contextualització del

gros d'argent en el sistema barcelonès i s'inclou la introducció del florí com a punt final del croat;

quan a l'àmbit valencià, s'ha procedit a una divisió entre el circulant anterior i el posterior a 1247,

any de creació de la moneda anomenada reial de València, única peça de curs legal, des d'aquell

any, dins dels límits del nou regne. En aquest apartat s'ha tractat de posar l'émfasi en dos aspectes

que considerem clau: d'una banda, l'evolució de la moneda jaquesa i la seua equivalència o canvi

amb el reial valencià, i d'una altra banda la llei del diner de València, igual a la llei del diner ternal.

Són conceptes que ens ajudaran a explicar l'hipòtesi del sorgiment d'una àrea monetària compartida

entre el regne valencià i Barcelona i, al capdavall, la presència del tresor del carrer de la Llibertat en

el cor de la ciutat de València.

Tot seguit, s'ha decidit realitzar una recopilació de tresors composats per moneda valenciana

i  barcelonesa,  amb  l'objectiu  de  comprovar  com evoluciona  la  circulació  paral·lela  d'ambdues

monedes, tant en el context valencià, com més enllà. Hem decidit centrar-nos, pel que fa al present

treball, en la construcció de propostes per a l'àmbit del regne de València, però no hi ha dubte que

s'obrin futures línies d'investigació per a la paritat monetària de la moneda valenciana i barcelonesa

més enllà de l'àrea monetària compartida.

La recopilació  de  totes  aquestes  dades  permet,  per  a  finalitzar  el  capítol,  planyejar  una

hipòtesi  de treball  que hem anomenat  d'àrea monetària  compartida,  una expressió que ja  havia

emprat J. Torró per a referir-se al fet que la moneda valenciana i barcelonesa correguéren, des del
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darrer terç del segle XIII i  al  llarg de tot  el  segle XIV, de manera paritària entre el  comtat de

Barcelona i el regne de València. La llei ternal d'ambdúes, i la seua equivalència 1:1 afavoríren

aquesta circulació comuna, de la qual el diner jaqués, amb la mateixa llei, es trobaria allunyat.

4.1. LA MONEDA DEL COMTAT DE BARCELONA ENTRE ELS SEGLES XIII I XIV.

La moneda barcelonesa, als segles XIII i XIV, era acceptada i utilitzada en quasi tots els

territoris sota l'òrbita del comtat de Barcelona, i també, com veurem, en el regne de València; cal

exceptuar el cas de Lleida, els paers de la qual, en l'any 1340, sol·licitaren l'entrada en el curs de la

moneda de Barcelona, per a retornar només uns anys després al diner jaqués que hi corria abans512.

La moneda barcelonesa havia recorregut un llarg camí fins a estabilitzar-se en el diner de tern l'any

1258. Si hem de guiar-nos pel que assenyala J. Salat, la Barcelona dels segles XII i XIII havia de

viure en el més complet «desori monetari»: hi havia «sueldos de uneto, bossonayes, de cuaterno, de

duplenco,  de terno»,  i  encara afegeix que hi corrien «sueldos de oro,  plata,  menudos de plata,

barceloneses,  jaqueses,  valencianos,  melgorienses,  morlaneses,  agrimonteses,  ausoneses,

bisuldunenses, empurienses, cerdañeses, roselloneses, de uneto, de cuaterno, de doblenc, de terno y

[...] sueldos raimundenses». El panorama numismàtic, cap al segle XIII, sembla caòtic a causa de la

gran quantitat de moneda existent, tant que el propi J. Salat sentencia que «tantos eran los sueldos

cuantos eran los condes de Cataluña que mandaron batirlos»513.  Cada comte havia manat batre el

seu propi tipus monetari i, pel que ens diu J. Salat, tots arribaren a córrer al mateix temps entre els

segles XII i XIII.

La  realitat,  en  canvi,  seria  distinta,  i  l'opinió  de  J.  Salat  sembla,  ara  per  ara,  bastant

exagerada: ni el desori monetari fou tal, ni la quantitat de monedes que anomena arribaren a córrer

al mateix temps ni en les mateixes condicions d'equivalència. Encara que algunes peces antigues

puguéren  trobar-se  en  circulació,  moltes  d'elles,  com  els  sous  d'unet  o  els  diners  quaternals

(substituïts per la moneda doblenca en 1222), serien ja molt residuals, fins i tot inexistents, cap a la

segona meitat del segle XIII.

Si  bé  hi  havia  una  gran  quantitat  de  peces  foranes  circulant  pel  comtat  de  Barcelona,

aquestes solien ser minoritàries davant la moneda pròpia: el diner doblenc des del 1222 i el diner de

tern des de l'any 1258, a les quals cal afegir els grossos d'argent a partir de l'any 1285. Les taules

512 Veure les notes 370 i 371 d'aquest treball.
513 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 72.
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d'equivalència de la moneda pròpia, de curs legal, amb la moneda forana, representaren l'instrument

necessari per a gestionar la presència de numerari extern en el comtat de Barcelona: a cadascuna de

les peces foranes se li marcava una equivalència respecte al diner doblenc o ternal, depenent del

moment,  en  relació  a  la  quantitat  d'argent  que  contenien.  Les  monedes  foranes  amb  major

acceptació  foren  aquelles  que  presentaven  una  millor  estabilitat  i  composició,  sobretot  en  els

moments en què la moneda pròpia del comtat de Barcelona fou el feble diner de doblenc; el comerç

de drap i la llei ternal afavoriren, abans de 1258, la introducció massiva de diners melgoresos i

tornesos,  per  damunt  d'altres  monedes  estrangeres,  en  el  circulant  de  Barcelona.  Les  monedes

grosses foranes, per una altra banda, s'empraren sobretot en els grans volums d'intercanvi o en els

pagaments  elevats,  per  una  senzilla  raó  de  comoditat:  resultaven  més  manejables  unes  poques

monedes  grosses  que  diverses  decenes  de  monedes  menudes  de  billó.  La  moneda  barcelonesa

menuda, en canvi, seria l'emprada de manera quotidiana per als pagaments de valors de compra

petits i mitjans.

4.1.1. La moneda de doblenc.

La moneda de doblenc, doblenca o diner de doblenc (en castellà s'ha traduït tradicionalment

com «moneda de duplo»),  començà a  encunyar-se  en  la  seca  de  Barcelona  en  l'any 1222,  per

manament del rei Jaume I514. El seu nom prové de la seua composició intrínseca, caracteritzada per

una llei de 2 diners d'argent sobre 12 diners515: val a dir que presenta 2 diners d'argent i 10 diners de

lliga, la qual cosa equival a una sisena part de fi en la seua composició (al voltant d'un 16,5%

d'argent o, el que és el mateix, 0,18055 grams d'aquest metall516). 

La  introducció  de  la  moneda doblenca  representava  un  retrocés  respecte  a  la  llei  de  la

moneda d'Alfons I  que circulava fins aquell  moment,  anomenada quaternal,  a causa de la seua

composició de 4 diners d'argent i 8 diners de lliga (0,33 grams). Malgrat la seua pitjor composició,

la  moneda doblenca  fou ràpidament  acceptada  per  tractar-se d'una  peça  estable,  en  la  qual  els

mercats podien dipositar la seua confiança; després de les contínues manipulacions de Pere I sobre

514 M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 139. Altres autors dónen com a data per a la creació de la moneda
de doblenc el 1221: veure J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 113, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p.
38. Malauradament, aquest error ha estat arrossegat en diverses ocasions.
515 J. Salat indica que s'anomenà doblenca perquè es barrejaven dos marcs d'argent per deu de coure per a aconseguir els
dotze marcs que calien per a completar un riell, afirmació basada en la descripció que recull de Jaime Marquilles en el
foli 360 dels Usatges: «Et in moneta de duplo […] in duodecim marchiis sunt duae marchae argenti et decem cupri sive
coure» (J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 112).
516 A. Mª Balaguer,  Història de la moneda dels comtats catalans, p. 58.
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la  moneda de quatern,  aquesta  havia patit  molt  les oscil·lacions i  havia experimentat  una gran

pèrdua de  confiança,  i  com que circulava  com a  moneda curta  i  manipulada,  les  queixes  dels

barcelonesos solien ser força habituals. La moneda de doblenc no variava ni la seua talla ni la seua

composició  intrínseca,  i  el  rei  havia  jurat  no  mudar-la:  els  usuaris  tendíren  a  valorar  la  seua

estabilitat en composició d'argent, per damunt de la quantitat.

La talla de la moneda de doblenc es trobava en 107 sous i 6 diners i malla per cada marc

d'argent de Barcelona517, la qual cosa val a dir que cada marc havia de rendir 1.290 diners doblencs i

malla; s'obtè que cada diner doblenc tenia una composició aproximada que varia, segons autors,

entre els 0,18055 grams518 i els 0,18099 grams d'argent. Quant al pes de cada peça, es trobaria al

voltant dels 1,09 grams519, pel fet que s'ha de calcular a partir de marcs lligats. El diner doblenc

circulà entre els anys 1222 i 1258, quan fou substituït pel diner ternal; amb més de trenta anys de

durada, A. Mª Balaguer ha calculat el seu volum d'encunyació en uns dos milions de peces, xifra

que ens resulta excessivament baixa520.

L'any 1253, trenta-un anys després de la seua introducció en el comtat de Barcelona, el rei

Jaume I i el seu fill, l'infant Pere, s'aferraven a la llei doblenca pel seu bon funcionament i la seua

acceptació per part dels mercats; així, renovaven el compromís amb els consellers i prohoms de

Barcelona (bé pel fet que havia expirat la concessió que se li havia fet al monarca per a batre-la521,

bé per a poder batre'n més522) de no mudar-la ni restringir l'àrea de la seua circulació de cap manera,

durant tota la resta de la vida del monarca i fins deu anys després de la seua mort. Asseguraven, al

mateix temps, que cap persona podria fer-ne canvis, i garantitzaven la seua circulació pel Rosselló,

la Cerdanya, el Vallespir i el Conflent523. Des d'aquell moment, la voluntat reial d'encunyar més

moneda hauria d'estar supeditada a l'aprovació del bisbe de Tarragona i dels consellers i prohoms de

la ciutat de Barcelona.

517 V.  Falcó,  "Estudio de una moneda de Jaime I hallada en el  “Vall  Vell” de Valencia",  Arqueología y Territorio
Medieval, 6, Jaén: 1999, p. 322.
518 A. Mª Balaguer,  Història de la moneda dels comtats catalans, p. 59
519 El fi més alt es recull en V. Falcó, "Estudio de una moneda de Jaime I", p. 322. Quant al pes, J. Botet el calcula, per
a cada moneda, en 1,331 grams, amb 0,222 grams de fi (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 39).
520 A. Mª Balaguer,  Història de la moneda dels comtats catalans, p. 89.
521 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 113.
522 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 39.
523 El document s'expressa amb el  tenor següent:  «Praefatam monetam barchinonae confirmamus, et  immutabilem
constituimus diebus omnibus vitae nostrae, et per decem annos ultra ab exitu vitae nostrae, ita quod ad usque illud
tempus  dictorum decem annorum post  obitum nostrum praefata  moneta  per  Nos  vel  successores  nostros,  vel  per
quascumque alias personas nullo modo possit mutari, nec eius receptio, seu cursus eius possit restringi, vel angustiari in
partibus Cathaloniae, et specialiter in partibus Rossillionis, Ceritanie, Vallespirii, et Confluentis», en J. Salat, Tratado
de las monedas, vol. 2, p. 3, doc. IV.
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Malgrat el jurament de no mudar la moneda de doblenc, en 1257, Jaume I va prendre la

decissió  de  rellevar-la  per  la  moneda de  llei  ternal,  equiparant  així  el  numerari  del  comtat  de

Barcelona al dels regnes d'Aragó, València i Mallorca524. Per a portar a terme aquest propòsit, Jaume

I hagué de demanar la dispensa del papa Alexandre IV, perquè la seua acció no el féra caure en

perjuri, exoneració que li va ser concedida aquell mateix any525.  La nova moneda començaria a

batre's en Barcelona a partir de l'1 d'agost de 1258526.

La mutació monetària comportava un canvi a raó de dos diners de doblenc per un de tern527.

Jaume I  es  va  veure  obligat  a  intervindre  en  l'equivalència  de  pagaments  d'alguns  deutes  que

s'havien de satisfer en moneda doblenca, ja que, després de la introducció de la moneda de tern,

encara existien dubtes de com calcular el canvi entre una i altra. Per a realitzar el canvi, s'institueix

una taula en la qual, amb un termini de fins a huit mesos des de l'ordenament de Jaume I del 8 de

setembre de 1258, tots els creditors, tant cristians com jueus, i tots els deutors havien de pagar un

diner nou o de tern per dos dels antics o de doblenc; passat el termini de huit mesos, els deutes es

pagarien a dos diners de tern per tres doblencs. El mateix document el dirigirà Jaume I, de manera

expressa, als jueus de Barcelona i territoris de Catalunya528.

A dia 26 de juny de 1260, Jaume I hagué de recordar que tres sous o diners de moneda

doblenca havien d'equivaldre a dos sous o diners de la ternal, quan un ciutadà de Barcelona va voler

obligar un matrimoni de forners als quals tenia en emfiteusi a canviar un cens de 7 sous setmanals

en moneda vella per la mateixa quantitat en diners ternals, un fet que denuncien per ser «contra

iusticiam»529. Hi hagué algunes excepcions, com va ocórrer amb les distribucions dels canonges del

cabiscol de Barcelona i del bisbe de la mateixa ciutat, que van veure permutada la moneda vella per

la nova a raó d'1:1 l'any 1274530. Quant a altres obligacions entre particulars, es donava l'ordre que

en tots els deutes que acabaren en Pasqua de Resurrecció, s'esbrinara el valor de l'aureo o morabatí

en moneda doblenca i es pagara en ternal; els deutes de valor indefinit, en canvi, s'haurien de pagar
524 Per a J. Botet, la data és juliol de 1256; veure J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 40.
525 «Nos igitur, qui regis eiusdem commodum, et profectum ferventer appetimus, volentes in hac parte sibi opportuno
remedio subvenire, discretione vestrae praesentium tenore committimus, quatenus vos, vel alter vestrum, si expedire
videritis  eidem juramento  huiusmode  auctoritate  primitus  relaxato,  tribuatis  licentiam  postulatam;  praesertim  cum
primam monetam, nisi falsata fuisset, nullatenus immutaret, et ad cudendum novam propter ipsius primae vitium quasi
quadam necessitate cogatur», publicat en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 4, doc. V.  
526 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 6, doc. VII.
527 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 5, doc. VI. També recollit en DHC 775.;
528 A.C.A., RC 9:60r = DHC 1039 i 1040. Els jueus es van veure penalitzats amb algunes condicions per al canvi de
moneda.
529 DJIA 1192 i A.C.A., RC Cartes Reials, Jaume I, 65. «Et sic de cetero dicimus observandum in omnibus censualibus
quantacumque fuerint quantitatis, quod pro tribus solidis vel tribus denariis monetae veteris de dupleto, solvantur duo
solidi, vel duo denarii praesentis monetae de terneto», segons apareix en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 114.
530 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 1, p. 114, i J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 41. 
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en moneda de tern esbrinant el valor de l'aureo en el moment en el qual fóren contrets. En ambdós

casos, el càlcul per al canvi s'hauria de fer a partir del valor de la moneda d'or531.

Encara en 1267, les crides reials continuaven sent més o menys constants perquè tothom

complíra la taxa de canvi. En aquell any, s'estimava un canvi de 1000 sous de diners doblencs per

666 sous de diners de tern532.

Les monedes de doblenc mostren, a l'anvers, l'escut d'armes d'Aragó, de tipus espanyol, amb

dues o tres barres verticals (depenent de la variant), i la llegenda :BARCINO entre gràfiles de punts;

al revers apareix, al centre del camp, una creu equilàtera eixamplada, amb la llegenda :IACOB

REX, també entre gràfiles de punts.

4.1.2. La moneda ternal.

El  diner  de  tern  o  ternal,  també  anomenat  de  manera  excepcional  coronatorum533,  fou

introduït l'any 1257 en el comtat de Barcelona en substitució del diner de doblenc, i començat a

batre l'any següent. El diner de tern es creava amb llei ternal, 3 diners d'argent sobre 12 diners, la

qual cosa equival a una quarta part d'argent en la seua composició; açò millorava el fi del diner

doblenc que, recordem, posseïa només una sisena part de metall preciós en la seua llei. La talla del

menut  ternal  fou  establerta  en  18 sous  de  diners  i  20  sous  de  malles  per  cada  marc  lligat  de

Barcelona, sense que hi haguès cap diferència ni en llei ni en tipus, més enllà del mòdul i el pes,

entre diners i divisors534. Cada diner, aleshores, contenia al voltant de 0,2708 grams d'argent en la

seua composició535. El sistema ternal ja havia estat introduït en Aragó en l'any 1236, i en València i

Mallorca  en  l'any  1247;  malgrat  el  bon  funcionament  de  la  moneda  doblenca,  el  comtat  de

Barcelona es va veure forçat, en certa manera, a equiparar-se al sistema ternal vigent en els altres

territoris536,  sobretot  pels  problemes  d'equivalència  que  havia  de  causar  tindre  una  moneda  de

composició més baixa que les restants. Amb l'entrada de Barcelona en aquest sistema, la moneda de

tern barcelonesa adquirí una equivalència 1:1 amb el reial valencià; el cas del diner jaqués, com

veurem, fou distint, perquè el valor de canvi en la segona meitat del segle XIII i al llarg del segle

XIV no es va basar en la paritat assenyalada.

531 J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 5, doc. VI.
532 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 42.
533 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 41.
534 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 40.
535 A. Mª Balaguer,  Història de la moneda dels comtats catalans, p. 59.
536 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 192. 
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La moneda es declaria exclusiva i amb circulació perpètua en els territoris del comtat de

Barcelona i, també, els del Rosselló, la Cerdanya, el Vallespir i el Conflent. Amb la creació de la

moneda de tern, Jaume I i el seu fill, l'infant Pere, juraren als consellers i prohoms de la ciutat de

Barcelona que ni  ells  ni  els  seus successors l'alterarien ni  en talla,  ni  en llei  ni  en tipus537.  El

jurament del rei i de l'infant d'immutabilitat de la moneda als consellers i prohoms de Barcelona fou

una gran victòria, en paraules de M. Crusafont, per als barcelonins, pel fet que, d'una banda, havien

lligat al monarca mitjançant el control directe de l'encunyació de moneda a través del nomenament

d'homes de confiança que vetlaren pel correcte desenvolupament de les disposicions pactades en el

document de creació del diners ternals (el guardes de la moneda) i, d'altra banda, s'havien lliurat de

les  compensacions  fiscals  que  solien  acompanyar  aquest  tipus  de  juraments  d'inalterabilitat

monetària538, com ocorreria, poc després, amb la imposició de l'impost del morabatí al regne de

València a canvi de la promesa reial de no mudar a perpetuïtat els diners valencians, o amb el canvi

de la moneda murciana a la valenciana en temps de Jaume II.

La ciutat de Barcelona aconseguia diversos privilegis en permetre al rei Jaume I mudar la

moneda de doblenc per la de tern. El primer d'ells fou assegurar-se, com ja hem dit, el control de les

encunyacions a la seca de Barcelona, fet que faria fracassar l'intent de batre grossos d'argent l'any

1268 per part  de l'infant Pere, i  que retrassaria fins l'any 1285 la creació d'una moneda grossa

pròpia; se'ls concedia als consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona la facultat d'escollir dos

homes perquè actuaren com a custodis de la moneda, amb el nom de guardes, i vigilaren el seu

procés  de  fabricació,  perquè  es  desenvolupe  d'acord  a  la  legalitat  pactada539.  En  segon  lloc,

s'asseguraven  que  ni  el  monarca  ni  els  seus  successors  podrien  encunyar  moneda  a  la  seca

barcelonesa  sense la  seua autorització,  i  que quan així  ocorreguera,  seria  per  cas  de necessitat

pública, és a dir, per mancança de moneda, i s'hauria de batre amb la mateixa llei, tipus i talla que

s'havia pactat540. Per últim, els consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona aconseguíren que el

537 El document, publicat en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 6, doc. VII, s'expressa de la següent manera:
«Nos Jacobus Dei gratia Rex praedictus et filius noster Infans Petrus heres Cathaloniae per nos et omnes successores
nostros in perpetuum sub praedicta lege , pondere, et signo promittimus vobis universis civibus Barchinonae et omnibus
aliis nostris subditis Cathaloniae licet absentibus, firmiter tenere, observare, defendere et custodire et nunquam aliquo
tempore mutare sub alia forma, lege, pondere, vel signo».
538 M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 144.
539 «Volumus etiam et  ordinamus, quod probi homines Barchinonae eligant  ex se duos probos viros,  et  fideles  in
custodiam  dicte  monete,  et  illis  quos  ipsi  ad  hoc  elegerint  quomodocumque  moneta  operari,  vel  cudi  contigerit
committimus Nos de prasenti guardam sive custodiam dicte monete: ut ipsi custodes observent operationem praedicte
monete, et legaliter eam operari et cudi faciant», publicat en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 6, doc. VII.
540 «Et cum in futuris temporibus occurrerit necessitas, ita quod propter indigentiam monete oporteat Nos et successores
nostros plus de ipsa moneta facere operari vel cudi, tunc requisito consilio episcopi, et proborum hominum civitatis
Barchinone faciamus cudi sive operari de ipsa moneta in quantitate temperata et secundum quod necessitas requisierit,
in eadem tamen lege, pondere et signo, ita quod per illam operationem praedicta moneta barchinonensis non mutetur,
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rei jurara no només no tornar a fer canvis en la moneda de Barcelona, que a partir d'ara tots els

documents anomenarien  perpetua,  ni en llei,  ni en tipus ni en talla,  sinó que també assolien la

garantia que el rei anava a vetlar per la bona qualitat de la moneda, i perseguir tant la moneda falsa

com els falsaris, mentre la ciutat de Barcelona controlaria, de manera efectiva, la producció i el

permís de producció dels diners, i tot, com ja hem comentat, sense necessitat de compesar el rei

amb indemnitzacions fiscals, com sí ocorreria en altres territoris sota el seu govern. A més a més, el

rei no rebria cap benefici propi pel canvi de moneda, a causa del seu caràcter paritari, allunyat del

més estricte i gravós de les antigues mutacions monetàries, encara que el guany li arribaria per

altres vies com el de la producció de moneda.

En  establir  el  diner  de  tern  com  a  única  moneda  corrent  al  comtat  de  Barcelona,  en

substitució de la  moneda de doblenc,  va haver  d'estipular-se una equivalència  entre  la  moneda

antiga i la novella: el valor fou de tres diners de doblenc per dos de tern. Les crides reials són

constants perquè tothom complisca aquesta taxa. En l'any 1267, s'estimava un canvi de 1000 sous

de diners doblencs per 666 sous de diners de tern541.

En vida de Jaume I, coneixem dues emissions de moneda menuda de tern encunyada en la

seca de Barcelona. La primera correspon a l'1 d'agost de l'any 1258, i foren nomenats custodis, o

guardes, el moneder Guillem i Bernat d'Aversó, i mestre de la moneda Joan Deçà i, sembla que

després d'ell o al mateix temps, Bernat Andreu d'Estella. Coneixem també un guiatge atorgat pel rei

al mercader de Tolosa Bartomeu Beguí per a portar a la seca de Barcelona matèria primera amb la

qual començar el batiment de moneda542. La segona emissió es portà a terme l'any 1270 (sembla que

entre 1270 i  1271),  arrendada per  Artal  Deçà i  Martí  Dez Trillas,  i  s'encunyaren 25.000 marcs

d'argent543, una quantitat molt més raonable que aquells 2000 marcs d'argent que assenyalaven M.

Crusafont i A. Mª Balaguer per a la moneda doblenca544. 

Ni  Pere  II,  ni  tampoc  Alfons  II,  van  batre  menuts  a  la  seca  barcelonesa;  Jaume  II

n'encunyaria de manera més o menys continuada entre els anys 1309 i 1327545. Alfons III en produí

de manera bastant residual, i durant el regnat de Pere III les emissions continuarien fins l'any 1381,

però amb un volum de fabricació molt baix546. La seca de Barcelona no tornaria a batre menuts

nec minuetur, vel in aliquo defraudetur», ídem referència bibliogràfica de la nota anterior. 
541 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 42.
542 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 40-41.
543 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 42.
544 M. Crusafont,  Numismàtica de la Corona Catalano-Aragonesa medieval, p. 83, i A. Mª Balaguer,  Història de la
moneda dels comtats catalans, p. 92.
545 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, pp. 193-194.
546 M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 153.

164



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

ternals  fins  el  regnat  de  Ferran  II,  un  parèntesi  que  mostra  l'esgotament  del  sistema  monetari

barcelonés a les acaballes del regnat de Pere el Cerimoniós, i l'intent de revitalització portat a terme

des  del  regnat  de  Martí  l'Humà:  amb  Joan  I,  aquest  esgotament  es  fa  palès,  mentre  que  els

experiments de Martí I, que necessitava refer el sistema, sovint desapareixien aviat.

Com havia estat establert en el document de creació, i pactat amb els consellers i prohoms

de la ciutat de Barcelona, la moneda de tern es va mantenir immutable almenys fins l'any 1381, a

les acaballes del regnat de Pere III. Totes les emissions repetíren el mateix esquema compositiu: en

anvers apareix, en el centre del camp, el bust del rei, orientat a esquerra i coronat, envoltat per una

llegenda  al·lusiva  a  la  ciutat  emissora  que  presenta  diverses  variants,  com BARQVINONA o

BA'QINONA, entre  dues  gràfiles  de  punts;  pel  que fa  al  revers,  apareix una creu passant  que

divideix tota la cara de la moneda en quatre quarters, de manera que a cadascun d'ells es mostra, de

manera alternada, un cercle i un grup de tres punts formant un triangle. La llegenda del revers fa

menció de l'autoritat emissora, el monarca, i s'hi troba també, com la de l'anvers, entre dues gràfiles

de punts. Aquest és el model que heretarà, de manera idèntica, el gros d'argent de Barcelona a partir

de l'any 1285, i que es mantindrà sense variacions força significatives fins que deixe d'encunyar-se

a la fi de la primera etapa de la moneda grossa.

Figura 23. Encunyacions barceloneses de Jaume I: a) diner doblenc, b) diner de tern547.

4.1.3. El gros d'argent en el context del circulant de Barcelona.

La  moneda  grossa  de  Barcelona  fou,  bàsicament,  una  moneda  comercial,  lligada  al

pagament de volums de transacció grans que, pel nombre de peces que exigiria, resultava complicat

realitzar amb menuts (raó per la  qual,  fins el  moment,  s'havien estat  emprant monedes  grosses

foranes).  Malgrat  aquell  caràcter  comercial,  aconseguí  introduïr-se  aviat  en  intercanvis  més

quotidians, barrejada amb la moneda ternal, encara que, en el dia a dia, eren els menuts les peces

més  utilitzades  per  al  pagament  dels  productes  bàsics:  allò  que  la  documentació  anomena,  de

547 Les dues imatges han estat tretes del catàleg del MNAC, Gabinet de Numismàtica, http://www.museunacional.cat.
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manera  força  descriptiva,  «monetam curribilis  pani  et  vino»548.  Tots  dos,  de  manera  indistinta,

s'empraren  per  a  satisfer  rendes,  redempcions  i  exaccions,  pel  fet  que,  sobretot  els  imposts,

resultava obligatori pagar-los en moneda de curs legal, és a dir, la pròpia del territori.

La  relació  del  gros  d'argent  amb  la  moneda  de  tern  fou  bona  mentre  els  menuts  van

conservar la seua quantitat de fi. El desgast de la moneda, però, i la mancança d'aquesta, van fer

caure la confiança en els diners de billó: com ja s'ha explicat, la pèrdua de la relació 1 sou d'argent

monedat = 1 sou de diners menuts va veure's  trencada per la  pèrdua de composició metàl·lica

d'aquests darrers. En el regnat d'Alfons III, el monarca hagué d'obligar a que s'acceptaren els diners

menuts; per contra549, aquesta descompensació afavoriria que la moneda grossa fóra toriscada, per la

qual cosa les crides reials en temps de Pere III se centren en què el mercat accepte els croats, més

que els diners de tern.

La paritat entre el  reial  valencià i el  diner de tern de Barcelona,  així com els interessos

comercials compartits entre els dos territoris, afavorí la introducció del gros d'argent en el circulant

valencià, seguint el camí que havia traçat el menut barcelonés des de les acaballes de la dècada de

1250. Els mercats valencians acceptarien el gros ràpidament, tant en els àmbits comercials com en

els quotidians.

Cap a la dècada de 1360, el gros d'argent havia perdut l'embranzida del regnats anteriors: és

llavors  quan  documentem  les  seues  darreres  encunyacions  en  la  seca  de  Barcelona.  El  croat

barcelonès desapareixia desplaçat pel florí d'or d'Aragó.

4.1.4. El florí d'or d'Aragó.

Com a conseqüència de la incorporació del regne de Mallorca a la Corona d'Aragó en 1341,

l'any 1346 el rei Pere III començava a batre en la seca de Perpinyà una moneda d'or a imitació dels

florins italians, que ja encunyava Jaume III. La moneda fou coneguda com florí d'or d'Aragó550, i es
548 J.  Torró,  "L'organització monetària del regne de València al segle XIII (1247-1277)",  Gaceta Numismática, 137,
Barcelona: 2000, p. 84.
549 Així ho recull una de les entrades de les Rúbriques de Bruniquer, en concret la que assenyala M. Crusafont amb el
número 7 i el títol «A 10 de las chalendas de Mars 1329, Ordinació que tothom dega pendrer diners menuts tants com
los Compradors volran donar», en M. Crusafont, Barcelona i la moneda catalana, p. 146.
550 Existeix una proposta de nomenclatura per a aquesta moneda, que canvia la denominació de florí d'or d'Aragó, o
florí  d'Aragó,  com  apareix  en  la  documentació  baixmedieval,  per  la  de  florí  català.  Ha  estat  proposada  per  M.
Crusafont, pel fet que les encunyacions saragossanes van ser testimonials, en elevar queixa els estaments aragonesos pel
fet que l'única moneda que havia de córrer en el regne havia de ser la jaquesa de billó; com que gran part del volum
d'encunyació es va portar a terme en la seca de Barcelona, M. Crusafont i, després, X. Sanahuja, creuen convenient
emprar la denominació de florí català. A més a més, aquest darrer autor interpreta que l'aparició del terme ARAGO en la
llegenda no és una referència territorial, sinó personal, pel fet que el florí seria una regalia del rei i la paraula es referiria
al títol de rei i no al territori d'Aragó. Veure M. Crusafont, El florí d'or català: Catalunya, València, Mallorca, emès un
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va fabricar a una llei de 23 3/4 quirats d'or i 3,49 grams de pes, és a dir, una composició gairebé

pura, com la de les peces florentines. No obstant, la voluntat d'obtenir major benefici de la nova

producció monetària, i el mal funcionament de la nova moneda, portà aviat al rei a rebaixar de

manera continuada la llei: des de 1352 fins 1362 es van batre a 22 3/4 quirats, de 1363 a 1365, a 22

quirats, i des del 1365 es va estabilitzar a 18 quirats (750 mil·lèssimes)551. Aquell primer florí no va

arribar a circular. Es va crear com a moneda destinada al comerç, a imitació del florí de Florència,

de gran puresa i amb el qual tractà de competir, sense aconseguir-ho. El fracàs en aquest aspecte va

motivar la seua retirada. 

Mentre que el florí de llei alta no va triomfar, el florí a 18 quirats es va introduïr ràpidament

en el circulant dels territoris de la Corona d'Aragó. En l'any 1365, el rei establia el canvi del florí

d'or d'Aragó en 11 sous552, una equivalència suficientment competitiva perquè ben aviat aquesta

moneda d'or substituïra en tots els àmbits l'esgotada moneda grossa d'argent de Barcelona. La seca

barcelonesa i la valenciana van començar a encunyar-los a partir de l'any 1368553.

A partir de la darrera encunyació de grossos d'argent de Barcelona, a les acaballes de la

dècada  de  1360,  el  florí  d'or  d'Aragó  ocuparia  el  nínxol  d'aquesta  moneda  en  el  circulant  de

Barcelona. Però també en València, on ràpidament va desaparèixer el gros barcelonès, substituït per

les diferents emissions de florins d'Aragó. El tancament del tresor del carrer de la Llibertat ha de ser

lleugerament anterior a aquesta tendència.

4.2. EL CIRCULANT VALENCIÀ ENTRE ELS SEGLES XIII I XIV.

Durant el període de conquesta del territori valencià (1233 – 1245/1258), el circulant fou

molt divers, fruit de les diverses realitats socials que es barrejaven en l'antic Xarq al-Andalús: d'una

banda, la societat  andalusina,  i d'altra els colonitzadors cristians, els quals portaven amb ells la

moneda pròpia de cadascun dels llocs d'on provenien; a més a més, com el cas barcelonès, s'hi

curt temps a Saragossa i conegut històricament com a florí d'or d'Aragó, Asociación Numismática Española – Societat
Catalana d'Estudis Numismàtics, Barcelona: 1996, i X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 130 i 141.
Nosaltres pensem que resulta convenient mantenir la denominació tradicional i històrica de la moneda, per damunt del
caràcter nacionalista que li atorga l'epítet català.
551 F. Mateu i Llopis, "El florí d'or d'Aragó de 1374 a 1393", Numisma, 28, 1957: Madrid, pp. 39-40. Pel que fa a una
aportació  monogràfica  al  florí  d'or  d'aragó,  remetem  a  M.  Crusafont,  El  florí  d'or  català:  Catalunya,  València,
Mallorca. Pel que fa a un recull clàssic de documentació relativa al florí d'or d'Aragó, veure F. Mateu i Llopis, "Notas
documentales sobre el florí d'or d'Aragó durante Pedro el Ceremonioso (1346-1387)",  VI Congreso de Historia de la
Corona de Aragón, Cerdeña, 1957, Madrid: 1959, pp. 197-207.
552 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 120.
553 X. Sanahuja, Fabricació i circulació de moneda local, p. 133.
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podien trobar monedes emprades en l'àmbit comercial, com els grossos tornesos o els genovins, per

exemple. A banda, des de l'any 1247, s'hi afegiria el reial de València, amb el qual es tractà d'anar

substituïnt bona part de les monedes que circulaven al territori valencià, encara que amb certes

excepcions, com veurem.

Se'ns presenten, llavors, dues etapes en la descripció del circulant valencià: d'una banda, el

període anterior a 1247, caracteritzat per la diversitat de monedes que córren alhora per les terres

conquerides, amb una diversitat  igual d'equivalències, lleis i  composicions. El segon període es

desenvolupa a partir de l'any 1247, quan Jaume I dota València i Mallorca d'una moneda pròpia, el

reial de València, i tracta de prohibir la circulació de totes les monedes que fins aleshores havien

corregut  al  nou regne.  Algunes  d'elles  romandrien,  mentre  que  altres  s'introduirien  una dècada

després,  cas del diner de tern de Barcelona,  en paritat  amb el diner valencià,  gràcies a la seua

idèntica composició intrínseca. A banda, a partir de l'any 1285 s'hi afegiria el gros de Barcelona,

configurant d'aquesta manera un numerari basat en el billó i l'argent, i  un circulant minoritari i

restringit en el qual continuava tenint certa importància l'or.

4.2.1. Dirhems, millaresos i besants.

El procés de conquesta del Xarq al-Andalús comportà el ràpid enriquiment dels cavallers

catalans, aragonesos i d'altres procedències, gràcies a la rapinya sobre les comunitats andalusines

del territori llevantí, al pagament de rescats per part de les aljames i a la venda de botí (objectes,

ramat  i  cereal)  i  esclaus.  Mentre  que  les  dues  últimes  activitats,  la  venda de  botí  de  guerra  i

d'esclaus  andalusins,  comportaren  el  pagament  en  moneda  cristiana  (pel  fet  que  els  receptors

d'aquells béns eren els propis cristians), el resultat de les incursions, dels assalts i dels saqueigs, així

com el pagament de rescats, es percebien en moneda andalusina: el dírhem d'argent554.

 El dírhem almohade fou una de les major fonts de riquesa en argent dels conqueridors. Els

dírhems almohades són monedes d'argent de forma quadrada, amb una llei variable al llarg de la

seua existència, un pes mitjà d'1,554 grams i una talla de 150 peces per marc555. El volum d'emissió

sembla haver estat molt elevat, i haver ocupat el nínxol de moneda menuda, tan necessària per a la

població,  que els  quirats  almoràvits  no van poder  satisfer  per  complet:  l'encunyació  de  quirats

almoràvits fou bastant baixa, de manera que la població patia mancança de numerari menut dia a

554 Per al procés de conquesta del regne de València i la rapinya sobre les comunitats musulmanes del territori per part
dels cristians, remetem a J. Torró, El naixement d'una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-
1276), Publicacions de la Universitat de València, València: 2006, en especial al capítol 2, pp. 73-108.
555 J. Pellicer, "Sobre los millareses y su transición al croat", p. 45.
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dia. No obstant, el dírhem no va substituïr el quirat, el qual continuà batent-se com a divisor del

primer fins la conquesta cristiana.

Sembla que entre els propis cristians, la circulació de l'argent almohade fou bastant residual

com a mètode de pagament (en termes de moneda corrent), de manera que, en vespres de la creació

del reial valencià, ja no en devia córrer gaire, com assegura J. Torró556. El botí de la conquesta havia

significat  riquesa,  més que un mitjà per  a les transaccions diàries.  No coneixem bé com es va

procedir a adequar el dírhem al sistema dinerari cristià a partir de l'any 1247, però és possible que el

diner d'argent que apareix citat en la Taula de Canvi, amb una equivalència de 3 reials de València,

se'n referisca, i s'inclogués pensant en els dírhems que encara restaven en poder d'algunes aljames

(quadre 17). De qualsevol manera, en 1247 el dírhem sembla ja esgotat; des d'aquesta data, els

dírhems han de resultar estranys, integrats en la seua majoria en el circuit del diner dels dominadors

cristians, i pràcticament substituïts pels millaresos, utilitzats per al comerç amb el nord d'Àfrica. El

final de l'ús del millarès sembla poder-se relacionar amb la pacificació de l'alçament musulmà de

1276-1277 i  la introducció,  llavors, de la moneda de billó en les aljames que restaven emprant

argent almohade557.

Amb el nom de millarès es feia referència a dos conceptes: d'una banda, a les encunyacions

cristianes a imitació dels dírhems almohades, i d'una altra, al nom donat pels cristians a les monedes

encunyades pels musulmans d'al-Andalús i el nord d'Àfrica entre els segles XII i XIII, és a dir, la

moneda que s'ha explicat abans558. No obstant, el terme millarès s'aplica amb més normalitat a la

moneda d'imitació emprada, principalment, per al comerç nord-africà. Jaume I els va batre tant a la

seua senyoria de Montpeller, com en la seca de Barcelona i en la de Mallorca; el mateix farien en la

casa de la moneda barcelonesa Pere II i Jaume II559. També es van batre millaresos a Occitània i a

556 J. Torró, 2006: 220.
557 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", p. 84.
558 Una  recent  aproximació  a  la  historiografia  del  millarès  va  ser  publicada  en  A.  Ariza,  "El  millarés.  Revisión
historiográfica", Hécate, 1: 2015, pp. 98-114.
559 El 6 de juliol de 1258, Jaume I concedeix de manera vitalícia a l'argenter Pere Andreu el dret de batre quirats amb la
mateixa llei i pes que aquells que s'estaven encunyant a Montpeller (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 54-56).
El rei Pere II confirmarà aquest privilegi i el farà extensiu als fills de Pere Andreu, Pere, Benet i Miquel, i als seus
nebots Ramón, Benet i Domingo, l'any 1269, expressant de manera clara que el batiment seria de moneda millaresa, i
Jaume II farà el mateix l'any 1292 (J. Botet, Obra numismàtica esparsa i inèdita de Joaquim Botet i Sisó, edició a cura
de M. Crusafont, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona: 1997, p. 328).  Millaresos també s'encunyaren a Aragó (ídem
referència anterior), on en 1261 el rei Jaume I facultà els germans Faure a encunyar millaresos de deu diners de fi,
reservant-se el rei la potestat de nomenar els guardes de la moneda, i a València, on Arnal Llorenç es va veure facultat
l'any 1262 per a batre millaresos de deu diners de llei, amb argent d'onze diners i mig, és a dir, del màxim fi que podia
aconsegurir-se, així com quamlibet aliam monetam (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 53). En 1266, Jaume I
feia concessió a Mallorca al lleidatà Ramón de Torres perquè encunyara millaresos i aquilats o quirats en el nombre que
demanaren els comerciants que volguéren comprar aquella moneda, però amb la condició de vendre les imitacions per
marcs i no al detall, i entregar al monarca 8 diners en reials de València per cada marc encunyat (J. Botet, Les monedes
catalanes, vol. 2, p. 54). Sembla que els millaresos continuaven encunyant-se en la seca de Barcelona a començaments
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Itàlia,  amb la mateixa finalitat  que els  de la Corona d'Aragó, el  comerç amb el territoris  nord-

africans560.

Per  la  seua  banda,  els  besants  foren  una  moneda  de  compte  que  equivalia  a  10

dírhems/millaresos. Amb ella, les aljames musulmanes van escripturar amb els cristians rendes i

pagaments  en  dírhems/millaresos.  També  els  cristians  van  escripturar  sovint  en  besants

(bisanciorum) en temps de la conquesta, quan els dírhems corrien en grans quantitats gràcies als

rescats i botins, com hem vist561.

4.2.2. La moneda d'or: morabatins, masmodines i dobles.

El circulant auri valencià al segle XIII es basa en l'or castellà, el que s'anomenen morabatins

alfonsins, i en els remanents d'or almohade, en forma de masmodines i masmodines dobles. La

moneda d'or més corrent en el regne de València fou el morabatí alfonsí, mentre que les peces

andalusines,  originals  o  d'imitació,  foren  escases  en  el  numerari.  Tant  els  morabatins  com les

masmodines van tenir un àmbit de circulació molt restringit, lligat als cercles aristocràtics, sempre

en grans quantitats per a contractes de compra-venda d'importants immobles o per a les dots de les

filles  de la  noblesa colonitzadora,  així  com algunes  penes  judicials  o  els  productes  més  cars  i

importants que passen per les lleudes562. L'aristocràcia cristiana preferia pagar compres, vendes i

dots, entre altres grans volums, amb or per una qüestió de comoditat, però també d'honorabilitat i

prestigi: mentre que el billó era popular, l'or era reflexe de riquesa i posició social. Al mateix temps,

es tractava també d'una manera molt efectiva d'acumular riquesa. 

El morabatí alfonsí és la peça d'or que imità Alfons VIII de Castella a partir dels morabatins

o dinars d'or almohades que circulaven en al-Andalús. Mantenien la llegenda cúfica en àrab dels

originals, afegint-los una creu i les inicials del nom del rei Alfons; els caràcters cúfics, a més a més,

reproduïen l'admonició islàmica cristianitzada, ja que s'hi feia referència a la Trinitat i al papa de

Roma com a imam dels cristians. Al comtat de Barcelona tinguéren un volum de circulació bastant

elevat,  entre  el  primer  i  el  tercer  quart  del  segle  XIII;  al  regne  de  València  circularen  amb

del regnat de Jaume II, com es desprèn l'ordre reial, datada l'any 1292, donada al batlle i oficials reials de Barcelona i
als prohoms de la mateixa ciutat, per a la protecció i respecte dels privilegis i concessions de Pere Arnal, mestre de la
moneda millaresa (J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 93).
560 Per a major informació al voltant de les encunyacions de millaresos en Itàlia, veure L. Travaini,  “Miliarenses e
grossi  argentei:  una  identificazione  errata?”,  Bullettino  dell’Istituto  Storico  Italiano  per  il  Medio  Evo  e  Archivio
Muratoriano, 98: 1992 , pp. 383-394. Pel que fa a la referència a encunyacions occitanes, veure J. Bolós, Diccionari de
la Catalunya medieval, p. 173.
561 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", pp. 79-80.
562 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", pp. 85-86.
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normalitat, i en 1247 s'establia una tarifa de canvi a 6 sous de diners valencians i una acceptació real

a 8 sous de diners563. La seua circulació seria força restringida, emprant-se també com a moneda de

compte per a escripturacions, com ocorre en 1261, quan Jaume I exigí als germans Faure un cens de

60 morabatins alfonsins pel batiment de millaresos de 10 diners de llei564.

Per  la  seua  banda,  l'or  almohade l'hem de  dividir  en  masmodines  senars  i  masmodines

dobles. Les masmodines senars es troben documentades entre els anys 1258 i 1273, per al pagament

de certs censos i rendes molt específics, relacionats amb l'explotació d'edificis de caràcter públic,

com els banys o els forns, lligats sempre a l'aristocràcia cristiana. La seua circulació, per tant, és

molt restringida, però no tant com la de les masmodines dobles o, simplement, dobles: resulten

bastant  més  estranyes  en  el  numerari  valencià  de  la  segona meitat  del  segle  XIII,  i  només  es

documenten, i de manera discreta, en paraules de J. Torró, a partir de l'any 1276, de manera que,

segurament,  ja  no  es  tractaria  de  les  peces  originals  almohades,  sinó  de  les  imitacions  i

falsificacions  cristianes,  començades  a  batre  en  1272 a  Barcelona,  amb concessió  reial  a  Pere

Andreu i el seu fill Pere565 (els mateixos als quals se'ls havia concedit el batiment de millaresos) i en

1273 a Mallorca566 amb concessió a Bernat de Torres i a Vicent d'Ascasia567. De qualsevol manera,

les imitacions de l'or àrab fóren bastant anteriors al regnat de Jaume I.

Pel que fa a les anomenades «masmodines contrafactes» o imitacions cristianes, el seu àmbit

també fou bastant restringit, pel fet que s'integren en el mateix circuit de l'or, els usos del qual «es

troben escrupolosament codificats»568. Coneixem ja encunyacions d'imitacions l'any 1239, data d'un

document en què s'hi  reconeix un deute de 65 masmodines  «bonas contrafactas»569;  l'any 1247,

Jaume I estableix el seu canvi en el regne de València, amb ocasió de la creació del diner reial i

l'establiment de la Taula de Canvi, en 3 sous i 6 diners de reials de València, signe que aquestes

monedes, encara que en un àmbit restringit, circulaven al regne valencià570.

563 J. Torró, "Emisión de moneda y recaudación de impuestos hacia 1300", p. 543, quadre 1.
564 Veure la nota 559 d'aquest treball.
565 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 53.
566 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", p. 85.
567 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 54.
568 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", p. 86.
569 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 56.
570 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 56-57; J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", p. 71.
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4.2.3. El diner melgorès.

Tingué molta més presència a Barcelona i els comtats catalans al llarg dels segles XII i XIII

que  no a  l'àrea  valenciana del  segon quart  del  segle  XIII.  S'encunyava a  la  vila  i  senyoria  de

Montpeller,  i  la  seua  zona  d'influència  s'estenia  pel  Llenguadoc,  a  grans  trets,  entre  Perpinyà,

Cahors i Avinyó; apareix també en contexts una mica més llunyans, com és el cas dels comtats

catalans i, de manera residual, València, a causa del seu ús comercial. Fou una de les monedes més

antigues del Migdia, pel que fet que la zona de Melgueil començà a encunyar moneda pròpia ja en

temps del rei franc Carles el Calb. De qualsevol manera, les monedes melgoreses comtals comencen

a assolir  una certa importància a partir del segle XI, amb el comtat de Ramón I de Narbona, i

esclaten com un dels tipus monetaris més emprats al Llenguadoc i àrees properes als segles XII i

XIII. Són aquestes últimes les que s'hi troben de manera més comuna als territoris del comtat de

Barcelona i regne de València. Rep el seu nom de la ciutat de Mauguiò – Melgueil, on s'instal·laren

els comtes de Magalona; el comtat passaria a mans del comtat de Tolosa, abans de sotmetre's a la

senyoria de Montpeller; en cap dels dos casos, la moneda va perdre el seu nom original. Com que

Jaume I va ser senyor de Montpeller, tenia dret de senyoreatge sobre la producció monetària, raó

per la qual va poder córrer lliurement pels seus restants dominis571.

Pel que fa a la talla i llei de l'argent dels melgoresos, aquestes tendíren a fluctuar bastant al

llarg de la seua existència, de manera que resulta complicat establir-los amb precissió. En 1174, es

tallava a 218 diners per marc d'argent, resultant peces al voltant dels 1,123 grams de pes; en 1261,

ja es feia a 240 diners per marc, donant monedes de 1,020 grams de pes. 

A causa  de  les  contínues  oscil·lacions,  entre  altres  factors  que  ja  hem  pogut  veure,

relacionats amb l'intent de l'infant Pere per batre grossos a Barcelona, Jaume I va crear moneda

grossa en la seua senyoria572. Sembla que s'apropava a un sistema quaternal573, encara que per a M.

Bompaire  es  trobaria  més  a  prop  dels  sistemes  ternals574.  En  1247,  16  diners  melgoresos  es

571 R. Ginebra, "Moneda oficial i diversitat monetària a Catalunya a la primera meitat del segle XIII: el cas de Vic",
Anuario de Estudios Medievales, CSIC, Madrid: 1996, pp. 854-855.   
572 F. Marcatili, "The Melgueil denier", OMNI, 9: 2015, p. 222.
573 R. Ginebra, "Moneda oficial i diversitat monetària a Catalunya", p. 855.
574 Per a les  encunyacions, remetem a M. Bompaire,  "La production monétaire en France au XIII siécle",  Gaceta
Numismática, 165, Barcelona: 2007, pp. 5-32. Aquest autor ha centrat bona part de la seua investigació en la moneda
del Migdia francés; prova d'aquesta dedicació és la seua tesi de doctorat, M. Bompaire,  La circulation monétaire en
Languedoc: Xe – XIIIe siècle, 3 vols., Universitat París-Sorbona: 2002. Sens dubte, la base d'aquesta línia d'investigació
cal  cercar-la  en  obres  primerenques  com  la  M.  Castaing-Sicard,  Monnaies  féodales  et  circulation  monétaire  en
Languedoc, Xe – XIIIe siècles, Association Marc Bloch, Toulouse: 1961, que ja s'ocupà de les encunyacions melgoreses
i la seua circulació en l'àrea llenguadociana.
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canviaven a  València  per  un sou de reials,  encara  que pràctica  el  canvi  reial  resultava paritari

(quadre 17)575.

 La moneda melgoresa dels segles XII i XIII destaca per les seues llegendes. Mentre que al

llarg del segle XI els tipus gràfics s'havien estabilitzat en la llegenda RAIMVNOS / RAIMVNDS a

l'anvers (depenent de la interpretació) i NARBONVS / NARBONA (s'hi troben les dues formes) al

revers,  als  segles XII i XIII  aquestes llegendes apareixen degenerades, fent complicada la seua

interpretació.  De qualsevol  manera,  sembla que  s'apropen a  la  lectura  IAIMVNOS en anvers  i

NAIDONA en revers. Malgrat aquesta referència a la ciutat de Narbona, el diner melgorés no fou

batut allà, sinó al taller monetari de Montpeller. Les peces dels segles XII i XIII carreguen l'anvers

amb una creu formada per un pal vertical amb els extrems eixamplats (semblant als travessers d'una

creu patent) i una mitra o estendart partit a cada banda del pal vertical per a representar el braç

horitzontal de la creu. Al revers presenten quatre anelles disposades per parelles.

4.2.4. El diner jaquès.

Els diners jaquesos fóren la moneda pròpia del regne d'Aragó, i s'encunyaren en les seques

de Jaca i Sarinyena i, a partir del regnat de Pere III, també en la seca de Saragossa. Des de l'any

1230-1233, el diner jaquès passà a ser de llei ternal, com ho serien després el reial valencià i el

diner  barcelonès;  substituïa  la  moneda doblenca que les  Corts  del  regne d'Aragó permetéren a

Jaume I batre en l'any 1223576. La moneda doblenca d'Aragó no funcionà per la nul·la acceptació

que va tindre per part de l'aristocràcia aragonesa, de manera que el mateix rei Jaume I decidí, en

1230 o 1233, encunyar nova moneda amb llei ternal. La talla s'establia en 72 sous per marc d'argent

per als diners i en 80 sous per marc d'argent per als òbols577. L'any 1236, el rei confirmava en

Montsó la moneda jaquesa de tern, prometent no mudar-la, i per això acceptava dels aragonesos el

pagament  de  l'impost  del  maravedí,  com faria  anys  després  a  València  pel  mateix  motiu.  Del

període del qual ens estem ocupant només coneixem encunyacions jaqueses de Jaume I, Jaume II i

Pere III. L'any 1254 o 1259, depenent de la notícia que ens arriba per J. Salat i A. Heiss en el primer

cas, o per J. Botet en el segon, trobant-se el rei Jaume I en Lleida, decidí encunyar nova moneda,

575 J. Torró, "Emisión de moneda y recaudación de impuestos hacia 1300", p. 543, quadre 1.
576 A. Heiss, Descripción general de las monedas hispano-cristianas, vol. 1, p. 14.
577 J. Botet assenyala, de manera errònia, la data de 1234 per a aquesta encunyació de diners jaquesos. Aquesta dada, i
la referència a la talla dels jaquesos, en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 46.
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amb llei ternal, autoritzant-lo les Corts per a batre fins a 3000 marcs d'argent en el cas de J. Salat i

A. Heiss578, i fins a 25.000 marcs d'argent segons Botet579.

La moneda jaquesa va circular pel regne de València; no obstant, almenys a partir de l'any

1247, es constata un retrocés de la moneda aragonesa i la seua desaparició paulatina del circulant

valencià; la tarifa de canvi dels menuts jaquesos amb els reials valencians apareix, en la Taula de

Canvi de 1247, descompensada, malgrat compartir la llei ternal (quadre 17). La seua desaparició del

circulant no fou immediata, com sí hagués ocorregut si la causa fóra l'equivalència abusiva. Després

de la Taula de Canvi, la seua tarifa de canvi o compra entre els canvistes privats aniria pujant,

produïnt-se, llavors, una descompensació entre el reial i el jaqués; amb els anys, s'arribaria a taxes

de canvi o compra de 18 o 20 diners aragonesos per un sou de valencians. D'aquesta manera, resulta

lògica  la  retirada  paulatina  dels  menuts  jaquesos  del  circulant  valencià.  A  causa  de  la

decompensació, la gent els atresora i prefereix vendre'ls als canvistes que no utilitzar-los; en el

mercat, com que presenten la mateixa llei, l'usuari obtindria un diner valencià per un jaqués, però

venent-lo a un canvista privat, el canvi és major. Altres escullen utilitzar els jaquesos en Aragó, i no

en València, la qual cosa provoca una eixida de numerari aragonés al seu punt de partida, d'on no

torna a sortir. En la segona meitat del segle XIII, no resulta factible usar en València una moneda

tan descompensada,  de manera que la seua circulació acaba restringint-se a  Aragó o s'atresora,

desapareixent; així, els tresors apareguts en València, com després veurem, són un objecte d'estudi

essencial per a comprovar el ritme d'eixida del jaqués del circulant valencià. La moneda ternal de

Barcelona no patiria aquest problema, perquè l'equivalència del mercat i la taxa de compra dels

canvistes fou sempre paritària respecte al reials valencians, amb una relació 1:1.

4.2.5. Altres tipus monetaris.

Entre les monedes que apareixen citades en la relació de la Taula de Canvis (quadre 17),

trobem els diners tornesos, els diners i grossos genovins i els reials de Marsella. Els diners genovins

són la moneda pròpia de la ciutat de Gènova, i els trobem en el regne de València relacionats amb el

fluxe comercial. Per als diners genovins s'establí un canvi en 1247 de 2 diners per un reial valencià;

els grossos genovins estaven aforats a 6 diners genovins, i tenien una llei d'onze diners i malla

d'argent580: estaven subjectes a una tarifa de canvi, en la Taula, de 3 diners de València.

578 A. Heiss, Descripción general de las monedas hispano-cristianas, vol. 1, p. 14.
579 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 45-46.
580 M. Gual Camarena, El primer manual hispánico de mercadería: siglo XIV, CSIC, Barcelona: 1981, p. 116.
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Al diner tornès, en 1247, se li assignà un valor de compra que afavorí la moneda valenciana,

pel fet que 1 sou 3 diners tornesos s'havien de canviar a raó d'un sou de reials de València, encara

que,  en la  pràctica,  el  valor  es  va aproximar als  19 3/4 diners.  La moneda tornesa sofriria  un

retrocés en el  regne valencià, restant restringida a l'àmbit del comerç de drap dels valencians a

França, i sembla que no circularia pel territori de València; malgrat tot, continúa apareixent entre el

numerari del comtat de Barcelona fins el regnat d'Alfons III581.

Pel  que fa  als  reials  de Marsella,  sembla que circularen  en poca  quantitat  pel  regne  de

València abans de 1247. Tenien el mateix for que els diners menuts genovins, pel fet que en la Taula

de Canvi se'ls aplicà la mateixa taxa, dos reials de marsella per un diner valencià.

Per últim, els  diners  barcelonesos que aleshores circulaven per València  eren els  de llei

doblenca, pel fet que els ternals de Barcelona encara no havien estat creats. Se'ls aplicà la mateixa

tarifa de canvi obligatòria que a la mutació dels doblencs pels ternals barcelonesos, a raó 2:3, de

manera que 18 diners doblencs s'havien de canviar per 12 reials valencians de llei ternal, amb un

valor d'acceptació real d'un sou de menuts valencians. No hi hagué, per tant, descompensació entre

una i altra moneda.

4.2.6. El circulant valencià després de la Taula de Canvi: el reial de València.

L'any 1247, el rei Jaume I va fer un pas decissiu en l'ordenament de la massa monetària del

recentment creat regne de València, amb l'establiment de la Taula de Canvi per a tot el territori

conquerit. La Taula de Canvi fou posterior a la implantació i començament de l'encunyació d'un nou

tipus  monetari  exclussiu per al  regne de València,  el  qual  hauria de córrer  també pel  regne de

Mallorca: una moneda de billó, de llei ternal, anomenada de manera explícita en els documents

«reial de València». 

El 8 de maig de 1247 s'implantava la nova moneda, i un document addicional a la crida per a

la seua introducció obligatòria regulà el canvi forçat pel qual les monedes que corrien fins aleshores

per tot el regne de València havien de canviar-se pels nous reials. El termini començava el mateix 8

de maig, i se'ls donava als colons quaranta dies (fins el 17 de juny) per a aplegar-se a València, i

segurament a altres ciutats principals del regne, a canviar les seues monedes per la que acabava

d'imposar-se, portant-les bé al  magistrum monete, bé a les taules dels canvistes autoritzats pel rei.

581 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 93-94.
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S'establia, de la mateixa manera, un barem per al canvi de les diferents monedes. Al llarg d'aquells

quaranta dies,  ningú no podria  traure  dels  regnes  de València  ni  de Mallorca  moneda jaquesa,

melgoresa o barcelonesa, ni tampoc or, argent ni billó destinat a fondre582.

La nova moneda de València naixia amb llei ternal, açò és 3 diners d'argent sobre 12 diners, i

una  talla  de  18  sous  per  marc  d'argent  de  llei  d'onze  diners  i  mig.  De la  mateixa  manera,  es

contemplava la creació de divisors, anomenats malles o òbols, amb un valor de mig diner i talla de

20 sous per marc d'argent  de la  llei  abans indicada583:  en la talla  de les malles  cal aplicar  una

diferència al voltant del 10% respecte la que li pertocaria de manera teòrica com a divisor amb valor

de mig diner. Sense penalització, a l'autoritat emissora i a l'arrendedor de l'encunyació els resultaria

més beneficiós emetre només divisors, pel fet que el marc d'argent rendeix el doble que amb la

fabricació d'unitats. Segons el marc de Barcelona, els marcs d'argent lligat rendirien reials d'1,08

grams i òbols de 0,49 grams, amb un fi intrínsec els diners de 0,27 grams d'argent d'onze diners i

mig, un contingut idèntic al dels diners jaquesos i, amb posterioritat, al dels barcelonesos584. 

Espècies reconegudes
Tarifa de canvi obligatòria en

moneda de València
Valor de canvi real, en moneda

de València

16 d. (1 s. 4 d.) melgoresos 12 d. 16 d.

15 d. (1 s. 3 d.) jaquesos 12 d. 15 d.

15 d. (1 s. 3 d.) tornesos 12 d. 19 3/4 d. aprox.

18 d. (1 s. 6 d.) barcelonesos 12 d. 12 d.

1 d. de pes d'argent 3 d. 4 d.

2 Genovini [diners de Gènova] 1 d. 2 d.

2 reials de Marsella 1 d. 2 d.

1 gros genovés [= gros de 6 d.] 3 d. 6 d.

1 marc d'argent 38 s. 57 s. aprox.

1 morabatí alfonsí [or] 6 s. 8 s.

1 masmodina jucefia [or] 4 s. 6 s.

1 masmodina contrafacta [or] 3 s. 6 d. ?

Quadre 17. Tarifes de compra establertes en la Taula de Canvi de València en 1247585.

582 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", p. 71.
583 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 47, i J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", p. 70.
584 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", p. 70.
585 J. Torró, "Emisión de moneda y recaudación de impuestos hacia 1300", p. 543, quadre 1.
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La moneda reial de València va nàixer amb el propòsit de ser patrimoni exclussiu del rei i

evitar, d'aquesta manera, el control que establien sobre la moneda els estaments aragonesos i els

consellers  de  Montpeller  i  de  Barcelona.  A més  a  més,  com apunta  J.  Torró,  el  reial  fou  una

imposició sense pal·liatius586: fou un dels últims exemples de mutació monetària que va viure la

Corona d'Aragó, amb excepció del canvi obligatori que executà Jaume II en el segle XIV amb la

creació del reial de Múrcia (encara que la retirada d'aquesta moneda no va penalitzar el territori

alacantí,  quan  demanà  incorporar-se  al  circuit  del  reial  valencià).  En  un  primer  moment,

l'encunyació monetària dels reials es va incloure com una regalia patrimonial del monarca, però en

1266 Jaume I acceptà no mudar la moneda ni en forma ni en composició, com havia fet a Montsó

l'any 1236, a canvi de percebre cada set anys l'impost del morabatí com a compensació per les

pèrdues que podria reportar-li aquell jurament587.

A partir del tancament de la Taula de Canvi, l'única moneda vàlida en tot el territori valencià

per als pagaments, en especial dels imposts, seria el reial,  descartant qualsevol altra moneda de

billó, d'argent o d'or (sempre que no fóra utilitzada en pagaments o contractes entre particulars). A

més  a  més,  tots  els  deutes  pendents  haurien  de  satisfer-se,  des  d'aleshores,  en  moneda  reial

valenciana, i en cap altra588. És el que M. Barceló denominaria una moneda fiscal, destinada a la

redempció de censos i al cobrament d'imposts en moneda pròpia, que puga reportar doble benefici

al rei, tant per la recaptació impositiva com per la producció monetària.

Pel que fa a la producció dels reials, s'accepten dos grans batiments de moneda menuda en la

seca valenciana: el primer d'ells es va desenvolupar entre els anys 1247 i 1249 -producció que no

acabaria  fins  l'any  1250-,  i  segurament  es  tractà  d'una  enorme  emissió  portada  a  terme  amb

intermitències, com era habitual; F. Mateu i Llopis, per contra, opina que l'encunyació no hauria

començat fins l'any 1249589. La segona emissió es va realitzar en l'any 1271. J. Torró calcula, per al

batiment de 1247-1249/50, un volum hipotètic de 22.500 marcs d'argent lligat encunyats590,  que

rendrien uns vint milions de reials -xifra que ha de ser presa amb precaució, pel fet que els marcs

rendrien tant diners com malles-591; pel que fa a l'emissió de 1271, la seca de València posaria en

586 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", p. 70.
587 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 49.
588 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 48.
589 F. Mateu i Llopis, La ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas, pp. 15-16.
590 Per a altres autors, es tractaria de 9000 marcs d'argent. Veure P. P. Ripollès i Mª M. Llorens, Els diners van i vénen,
p. 114. Aquests dos investigadors han recollit en diversos treballs aquesta informació, aportada per F. Mateu i Llopis en
F. Mateu i Llopis, "Sobre la política monetaria de Jaime I y las acuñaciones valencianas de 1247 y 1271", Anales del
Centro de Cultura Valenciana, XV, València: 1947, pp. 245-258.
591 Per a alguns autors, en canvi, l'emissió de 1247 va representar només un 28% de tota la producció de la seca de
València, la qual cosa fa pensar que no s'han identificat bé els encunys de les monedes d'aquesta encunyació, i que els
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circulació  23.000  marcs  més  d'argent  lligat,  la  qual  cosa  es  tradueix  en  vint  milions  més,

aproximadament, de peces encunyades592. Per tant, el volum circulant de reials a la mort de Jaime I

en 1276 s'aproximava als quaranta milions de diners i malles, una quantitat enorme que cercava

satisfer no només les necessitats de moneda menuda, un problema sempre present en la societat

medieval, sinó afavorir la recaptació d'imposts en moneda pròpia i de curs obligatori.

Les característiques facials de la moneda valenciana menuda ha tractat  de definir-les M.

Crusafont, dividides en les dues grans emissions que coneixem. Per al grup de 1247-1249/50, el

bust del rei pot aparèixer orientat cap a la dreta o cap a l'esquerra; sembla que el primer cas podria

ser el més arcaic i, per tant, proposem, pertanyent als encunys més antics. Les peces tindrien un

mòdul  de 18 mm de diàmetre,  i  un cercle  intern d'uns 11 mm. Quant  a  la  representació reial,

portaria  corona  rectangular  o  apuntada.  En  el  revers,  apareix  un  tall  amb  branques  laterals,

anomenat arbre, que parteix el camp de la llegenda en dues meitats; en el cas d'aquesta primera

emissió, les branques serien  «altes». En la segona emissió, el bust del rei ha d'aparèixer sempre

orientat cap a l'esquerra, amb corona apuntada, mentre que en el revers, l'arbre pot mostrar branques

«altes» o «baixes». El mòdul d'aquestes monedes sembla una mica més petit, al voltant dels 17 mm

diàmetre, amb un cercle interior de 8,5 mm de diàmetre593. Ara per ara, encara que semblen trobar-

se reials valencians que comparteixen trets comuns de la primera i segona emissió, la proposta de

M. Crusafont encara pot donar-se com a vàlida. Manca, però, un estudi en profunditat dels encunys

d'aquestes peces.

No hi ha dubte que allò que va portar Jaume I a la creació d'una nova moneda fou el lucre i

l'impost: ja en 1246, Jaume I havia comunicat la necessitat de pagament d'imposts per part dels

pobladors del regne,  de manera que aquesta dinàmica portà a la creació,  un any després, de la

moneda própia per a poder satisfer-los594, i el seu ús forçós amb el mateix objectiu595. D'aquesta

manera, amb la finalitat de percebre el pagament de les obligacions en moneda pròpia, i amb l'ànim

de rebre la major quantitat possible de benefici amb el canvi i la fabricació, el reial valencià va

quedar establert com a única moneda autoritzada per a córrer dins dels límits del regne, a excepció

de masmodines, morabatins i millaresos, però en un àmbit molt restringit i particular, como era el de

volums de moneda encara no estàn ben estudiats. Veure P. P. Ripollès i Mª M. Llorens,  "El tresor de la Reina Mora,
monedes de Jaume I", Acta Numismática, 20, Barcelona: 1990, p. 127.
592 J. Torró, "L'organització monetària del regne de València", pp. 75, 77.
593 M. Crusafont, "Diners de València i diners d'Alacant", pp. 303-313.
594 J. Torró, "Emisión de moneda y recaudación de impuestos hacia 1300", p. 541.
595 La creació de moneda com a resposta a la necessitat de crear i recaptar impost. Veure F. Retamero,  "Notas sobre
ciudades, intercambios", p. 180.
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l'escripturació de censos o pagaments, o el de l'aristrocràcia596. Després, s'afegiria el circulant ternal

de Barcelona, sense cap tipus d'oposició ni per part del rei i els seus representants, ni dels mercats,

que acceptaren ràpidament els menuts i els grossos d'argent.

Figura 24. Encunyacions valencianes de Jaume I: a) reial de 1247, amb cap a la dreta, b) tipus comú de reial,
amb cap a l'esquerra597.

La moneda reial de València tingué una vida molt llarga. Malgrat haver-se efectuat l'any

1271 l'últim batiment de menuts valencians, no tornà a encunyar-se moneda menuda fins el segle

XV a la seca de València. La seca valenciana va batre reials d'argent en el regnat de Joan I, però

aquesta encunyació tingué una curta durada i un escàs volum d'emissió. Martí I provà de refer el

sistema monetari amb alguns tipus nous, però també fracassaren i desaparegueren amb rapidesa. No

seria fins el regnat d'Alfons IV quan la seca de València tornà a batre menuts; fins aquell moment,

la moneda menuda que continuà emprant-se en el regne fou la de Jaume I, unida a la barcelonesa.

L'any 1336, Pere III ratificava que la moneda pròpia del regne de València seguia sent la moneda

reial valenciana; sembla que durant el seu regnat, el numerari de Jaume I es trobava ja en un estat de

conservació lamentable, amb un grau altíssim de desgast. Aquesta degué ser la raó per la qual el rei

Pere III decidí començar a fondre moneda reial de València, acció a la qual s'oposaren les Corts de

Sant  Mateu  de  l'any  1371,  paralitzant  la  fosa598:  en  aquells  moments,  els  diners  de  la  darrera

encunyació de Jaume I portaven un segle exacte corrent, mentre que els del batiment de 1247 -

1249/50 havien circulat durant quasi un segle i mig, molt per a una moneda de billó. 

596 J. Torró,  "L'organització monetària del regne de València", p. 73. Ja ho hem pogut explicar en un epígraf anterior
d'aquest mateix capítol.
597 La  imatge a ha estat agafada del catàleg numismàtic en línia https://en.numista.com/catalogue/pieces124283.html
(darrera consulta el 29/07/2018); la segona imatge és un diner de la segona emissió, subhastat per Aureo & Calicó S.L.
el 20 de març de 2014, subhasta 258, lot 3502.
598 P. P. Ripollès i Mª M. Llorens (coords), Els diners van i vénen, Museu de Prehistòria de València, València: 1999, p.
122, 124.
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4.3. TRESORS AMB MONEDA BARCELONESA I VALENCIANA DELS SEGLES XIII I XIV.

Un tresor es defineix com una acumulació intencionada de moneda, o altres objectes de

valor, amagada pel seu propietari amb la intenció de recuperar-la, i perduda de manera accidental.

La moneda representa, per si mateixa, riquesa en l'Edat Mitjana, raó per la qual s'atresora, sencera o

retallada, a causa de la seua composició intrínseca en metall preciós. L'agent acumulador és una

persona o grup de persones que, en morir, no poden tornar a l'amagatall on han guardat les seues

possessions;  en  últim terme,  la  mort  de  l'acumulador  és  sempre  la  raó  que  ens  arriben  fins  a

l'actualitat els tresors, ja siga per causes naturals o forçades (malaltia, epidèmia, guerra, detenció o

reubicació). Els factors d'acumulació que acaben en la formació d'un tresor són molt diversos, però

els  fonamentals  solen  relacionar-se  amb  motius  econòmics,  com pèrdues  de  valor  monetari  o

desmonetitzacions; també amb motius polítics, sobretot guerres, amenaces d'invasió o presència de

guerrers al territori. Fou, sobretot, en moments de perill bèl·lic quan les ocultacions arribaven es

tornaven més freqüents599. I encara que resulte evident, cal tenir present que no totes les ocultacions

han acabat convertint-se en tresors, perquè moltes d'elles serien recuperades pels seus propietaris,

els quals, un cop passada la causa que motivà buscar-ne un amagatall, tornaren a posar en circulació

les monedes.

Els tresors medievals solen composar-se únicament de moneda. Apareixen en l'interior de

recipients ceràmics, normalment objectes de cuina o servici, com olles, pitxers o fogons, com és el

cas del tresor del carrer de la Llibertat, i de manera menys habitual en lladrioles, com el cas del

tresor  del  carrer  Santos  d'Alzira;  algunes  acumulacions,  com  que  no  hi  hagué  una  intenció

d'ocultació, però sí una pèrdua accidental, apareixen apilades, com el conjunt aparegut en la pobla

d'Ifac. Si les piles de monedes es trobaven contingudes en una bossa o no, resulta complicat saber-

ho, pel fet que no es tracta, de manera habitual, d'un material arqueològic perdurable, encara que, en

aquest darrer cas, sí s'han conservat fragments de tela.

Un tresor ens proporciona una eina bastant fiable per a la datació en arqueologia, i per a

l'estudi del numerari  del territori  en què s'ha localitzat,  molt  més que les troballes aïllades. No

obstant, la llarga pervivència d'algunes monedes, com és el cas dels diners valencians de Jaume I,

pot  induïr  a  certs  errors d'interpretació arqueològica,  si  aquesta informació es tracta  de manera

aïllada  i  no  en  relació  amb altres  troballes.  De qualsevol  manera,  les  últimes  emissions  o  les

monedes més modernes que apareixen en el tresor són les que ens aporten la data de l'ocultació,

599 Mª. M Llorens, P. P. Ripollès i C. Doménech, Monedes d'ahir, tresors de hui, Diputació de València, València: 1997,
p. 9.
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mentre que les més antigues poden ser contemporànies o no al moment de la formació, a causa del

fenòmen de pervivència que hem comentat. I com que els propietaris seleccionaven les monedes,

guardant aquelles de major valor o en millor estat de conservació (la tendència s'adapta a la llei de

Gresham,  com  veurem  més  endavant),  cal  agafar  els  tresors  amb  certa  reserva,  pel  fet  que

representen  una  mostra,  sovint  bastant  parcial,  del  circulant  de  l'època,  de  manera  que  cal

complementar la informació que ens dónen amb altres testimonis monetaris.

Pel  que  fa  a  la  composició,  s'ha  de  diferenciar  entre  tresors  homogenis,  quan  totes  les

monedes que l'integren són del mateix metall, i tresors heterogenis, quan les monedes són de valors

o metalls diferents. De la mateixa manera, cal diferenciar entre tresors grans i menuts, trobant-se la

barrera entre un i altre al voltant de les 500 monedes, encara que el criteri més fiable és el càlcul del

valor  de les  peces  que el  composen.  Per últim,  caldrà discriminar  la  seua formació:  bosses de

monedes, dipòsits amagats en relació amb alguna catàstrofe, dipòsits mercantils (solen tindre un

valor molt  elevat i  sovint les monedes tindre orígens molt  diversos) i  dipòsits  d'estalvi regular,

caracteritzats per la lenta formació de l'atresorament600.

Els tresors que presentem en aquest epígraf barregen moneda valenciana i barcelonesa, i

s'han datat entre els segles XIII i XIV. L'objectiu d'aquesta presentació rau en determinar, d'una

banda, l'evolució de la moneda barcelonesa dins del numerari valencià, i el seu grau de penetració

entre els regnats de Jaume I/Pere II i Pere III, i per un altre costat analitzar el fenòmen de circulació

paritària dels dos tipus monetaris, el reial de València i el tern de Barcelona. A la fi, ens servirà per a

la construcció d'una hipòtesi d'àrea monetària compartida entre València i Barcelona que ajude a

explicar la troballa del tresor del carrer Llibertat.

4.3.1. Tresor del castell de Xiu (Llutxent, València).

Aparegué l'any 1930 en el castell de Xiu, Llutxent (València). Estava format per més de 400

peces valencianes, la majoria de les quals pertenyien al tipus del cap a l'esquerra, i unes poques al

del  cap a  la  dreta.  Pot  tractar-se,  per  les  característiques de la  petita  mostra  que se'n  conserva

calcada  en  grafit,  d'una ocultació  molt  primerenca,  realitzada  en algun moment  abans de  l'any

1271601. L'absència de reials de la segona emissió i de menuts de tern barcelonesos fa pensar-ho.

600 Quant a la datació i formació dels tresors, la informació que ací hem aplegat pot consultar-se en Mª. M Llorens, P. P.
Ripollès i C. Doménech, Monedes d'ahir, tresors de hui, pp. 10-11.
601 P. P. Ripollès i Mª M. Llorens, "El tresor de la Reina Mora", p. 129.
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4.3.2. Tresor del castell d'Alfàndec (Benifairó de la Valldigna, València).

Trobat l'any 1953 per Victoriano Vercher Plana, de manera casual, en el castell d'Alfàndec,

també anomenat de la Reina Mora, a Benifairó de la Valldigna, València. El conjunt està composat

exclussivament per monedes de Jaume I, pertanyents a les seques de València i Barcelona. S'hi

comptabilitzaren en el moment de la troballa més d'un centenar de monedes, 86 de les quals van

poder  conservar-se;  tres d'elles foren trobades amb posterioritat  en el  mateix castell  pel  Centre

Excursionista  d'Alzira  i  integrades  en  el  conjunt.  Actualment,  el  tresor  es  troba dipositat  en  el

Museu de Prehistòria de València602.

Tipus Seca Autoritat Emissió Nombre %

Reial València Jaume I 1247-1249/50 16 18,60

Reial València Jaume I 1271 55 63,95

Òbol València Jaume I - 4 4,65

Diner de tern Barcelona Jaume I 1258 11 12,79

86 100

Quadre 18. Composició del tresor del castell d'Alfàndec.

Quantitat Tipus Seca Descripció

1 Reial València Cap, a dreta

70 Reial València Cap, a esquerra

4 Òbol València -

11 Diner de tern Barcelona -

Quadre 19. Característiques dels encunys del tresor del castell d'Alfàndec.

En el quadre 19 podem observar com Ripollès i Llorens van identificar, en l'estudi del tresor

d'Alfàndec, només un encuny en què el cap del rei es trobava mirant a la dreta; la resta de reials, en

canvi, l'orienten a l'esquerra: en aquests casos, desconeixem si es tracta de la primera o la segona

emissió de la seca de València. Els investigadors no el relacionen amb un error d'encuny, sinó amb

una evolució progressiva dels elements que composen el disseny dels reials, en la qual el cap del rei

602 P. P. Ripollès i Mª M. Llorens, "El tresor de la Reina Mora", pp. 125-126. Veure també la fitxa del tresor realitzada
per Mª M. Llorens, en Mª. M Llorens, P. P. Ripollès i C. Doménech, Monedes d'ahir, tresors de hui, p. 57.
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seria un dels primers en canviar. Junt amb l'abandonament del mòdul dels 11 mm del cercle interior

en anvers603.

Pel que fa a la composició estadística, en el quadre 18 es pot comprovar com la moneda

valenciana arriba a un volum de 75 peces, la qual equival a un percentatge del 87,21%, davant els

11 exemplars barcelonesos, que representen el 12,79% restant. Aquest 87,21% és el volum més

elevat de tots els tresors que presentem en aquesta relació, de manera que indica, encara, l'escasa

penetració de la moneda barcelonesa en el regne de València. Com que s'hi troben monedes de la

darrera emissió de Jaume I, de l'any 1271, en un percentatge elevat, podem pensar que l'ocultació es

realitzaria cap a les acaballes del seu regnat, a mitjans de la dècada de 1270. L'entrada de numerari

barcelonés és ja evident cap al canvi de regnat entre Jaume I i Pere II.

4.3.3. Tresor d'Ombria (L'Atzúbia, Alacant).

El tresor d'Ombria va ser descobert en el terme municipal de l'Atzúbia, Alacant, l'any 1950,

durant  les tasques de removiment de terres per a  la construcció d'un marge.  La troballa  estava

composada per un centenar de monedes, aproximadament, però a causa de la dispersió a la qual

foren sotmeses, van poder conservar-se només 54, les quals publicà F. Costa l'any 1996604.

Les monedes conservades pertanyen al regnat de Jaume I, a excepció d'un menut marsellès

encunyat  en  temps  de  Ramon Berenguer  V de  Provença  (1209-1245),  una  peça  anterior  a  les

emissions de reials valencians. El tresor de la partida d'Ombria presenta un percentatge una mica

més elevat de moneda barcelonesa que no de valenciana, encara que es troba més a prop de la

paritat  entre  ambdós  grups  que  altres  ocultacions  d'aquest  epígraf.  Pel  que  fa  a  la  moneda

valenciana, s'hi conservaren 25 exemplars, repartits de la següent manera: 3 reials de la primera

emissió i 5 òbols d'aquella mateixa encunyació, i 17 reials de la segona emissió; quant a la moneda

de Barcelona,  apareguéren 28 peces: 23 diners de tern i 5 malles ternals, a nom de Jaume I605.

Malauradament, es tracta d'un resultat fragmentari, pel fet de la dispersió i pèrdua del 46% de la

troballa.

603 P. P. Ripollès i Mª M. Llorens, "El tresor de la Reina Mora", pp. 128-129.
604 Mª. M Llorens, P. P. Ripollès i C. Doménech, Monedes d'ahir, tresors de hui, p. 57.
605 F. Costa, "Troballes monetàries XII. Tresoret d'Ombria (terme d'Atzúvia, Marina Alta, Alacant)", Acta Numismática,
26, Barcelona: 1996, p. 213.
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Tipus Seca Nombre %

Reial València 20 37,04

Malla València 5 9,26

Diner Barcelona 23 42,59

Malla Barcelona 5 9,26

Diner Marsella 1 1,85

54 100

Quadre 20. Composició del tresor d'Ombria.

F. Costa proposa, com a dates límit per a la formació i ocultació del tresor, els anys 1247 a

1276606, és a dir, el temps transcorregut entre l'inici de la primera emissió de reials valencians i la

mort del rei  Jaume I. No cal assenyalar que la presència del menut marsellès resulta purament

anecdòtica i no marca cap desviació en les dates que proposa F. Costa. La seua hipòtesi de datació

no resulta estranya per a un atresorament en què la proporció de moneda de Barcelona (62,22%) és

només una mica major que la valenciana (46,30%); sens dubte, es tracta d'una ocultació primerenca,

potser no del 1276 exactament, però sí de les primeries del darrer quart  del segle XIII. Mª M.

Llorens  sembla  sorprendre's  en  afirmar  que  «les  monedes  encunyades  a  Barcelona  ténen  un

percentatge molt alt», malgrat no representar una diferència exagerada, «a pesar que es tracta d'un

tresor trobat a terres valencianes»607; res estrany tampoc, pel fet que, com ja hem s'ha exposat, la llei

idèntica de les monedes valencianes i barceloneses de tern afavorí la circulació indistinta dels dos

tipus monetaris en el territori de València.

4.3.4. Tresor del carrer Trànsits (València).

El del carrer Trànsits és un dels tresors de moneda cristiana medieval amb major nombre de

peces trobat en la ciutat de València. Està format per 1353 monedes, totes elles de billó, la majoria

de les quals es divideixen en un grup de moneda barcelonesa i un de moneda valenciana. El més

nombrós és el grup de moneda menuda de Barcelona608.

De manera residual, el tresor del carrer Trànsits conté un diner jaquès a nom de Jaume I, un

diner de billó barceloní pertanyent al regnat d'Alfons I, cinc peces de Montpeller i dues monedes

606 F. Costa, "Troballes monetàries XII. Tresoret d'Ombria", p. 213.
607 Mª M. Llorens, P. P. Ripollès i C. Doménech, Monedes d'ahir, tresors de hui, p. 57.
608 L. Roca i F. J. Tormo,  "Hallazgo de un tesoro con monedas medievales en la calle Trànsits (Valencia)",  Tesoros
monetarios de Valencia y su entorno, Ajuntament de València, València: 2005, p. 248.
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vigatanes batudes pel bisbe Bernat de Mur. Assenyalen L. Roca i F. J. Tormo que el tresor comprèn

un ampli arc cronològic, situat entre el darrer terç del segle XII (billó d'Alfons I) i les primeres

emissions  valencianes  de  Jaume  I.  Estem  d'acord  amb  aquesta  cronologia  pel  que  fa  a  la

composició, però no quant a la formació i ocultació de l'atresorament, de la qual no en parlen: la

presència de diners vigatans que els citats investigadors atribueixen a Bernat de Mur ens sembla

anecdòtica (malgrat que el bisbe fou contemporani de Jaume I i morí l'any 1264, abans de la segona

emissió de diners valencians), de la mateixa manera que el diner barceloní batut en temps d'Alfons

I, el qual no respòn més que a una perduració en el circulant del moment, emprat només pel valor

del  seu metall  intrínsec.  El  diner  jaquès  és  fruit  d'una altra  perduració,  però d'un tipus  distint,

segurament a causa de la utilització entre particulars en un moment en què el  jaqués ja estava

reduïnt força el seu àmbit de circulació al regne d'Aragó.

Llavors,  el  que cal  tenir  en compte per a datar l'inici  de la formació del  tresor i  el  seu

tancament són els dos grans grups de moneda que el composen. Com que la primera emissió de

moneda  valencia  es  va  batre  entre  els  anys  1247  i  1249/50,  i  la  segona  l'any  1271,  hem de

considerar  que el  tresor  va formar-se en algún moment posterior  a  la  darrera data,  pel  fet  que

l'atresorament contè exemplars de les dues emissions de Jaume I. Els diners ternals de Barcelona, en

canvi, són més tardans que els valencians, ja que no van córrer de manera significativa pel territori

valencià fins, almenys, la segona meitat de la dècada de 1270, quan, en les ocultacions, ja superen

en volum els diners valencians. Podriem pensar que el tresor del carrer Trànsits es va formar a partir

de la darrera emissió de moneda valenciana de Jaume I, l'any 1271, i que es va ocultar en algún

moment  indeterminat  entre  aquesta  data  i  les  acaballes  del  segle  XIII  o,  com  a  molt  tard,

començaments del segle XIV.

4.3.5. Tresor d'Almenara-Benavites (València-Castelló).

El tresor d'Almenara-Benavites fou descobert en la dècada de 1920 en un camp situat entre

les  poblacions  d'Almenara,  Castelló,  i  Benavites,  València,  durant  unes  tasques  agrícoles.  Les

monedes van aparèixer en l'interior d'un recipient ceràmic sense decorar, del qual no hi ha més

dades; actualment es troben desapareguts aquest recipient i les monedes que contenia609.

609 J. V. Salavert, "Tesoros olvidados (I): los conjuntos de Almenara-Benavites y Valencia-2. La circulación monetaria
en los siglos XIII y XIV",  Tesoros monetarios de Valencia y su entorno, Ajuntament de València, València: 2005, p.
249.
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L'atresorament fou estudiat per primer cop per F. Mateu i Llopis l'any 1929; de fet,  tot5

notícia que en tenim prové d'aquest investigador i de la breu nota i les fotografies que publicà al

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura en aquell any. El tresor, almenys el que es va poder

conservar, estava format per 38 peces, totes monedes de billó, a excepció d'un òbol melgorès. Les

37 monedes restants es dividien en barceloneses i valencianes. Pel que fa a la moneda de Barcelona,

s'hi trobaven presents 20 peces, totes elles de Jaume I: 18 diners ternals i una malla també de tern.

Les  restants  17  monedes  foren  identificades  com  reials  de  València,  sense  precissar  quantes

pertanyien a la primera emissió de Jaume I, i quantes a la segona610.

Tipus Seca Nombre %

Diner Barcelona 19 50,00

Diner València 17 44,74

Òbol Barcelona 1 2,63

Òbol Montpeller 1 2,63

38 100

Quadre 21. Composició del tresor d'Almenara-Benavites.

El tancament del tresor es pot situar entre l'últim quart del segle XIII (acaballes del regnat de

Jaume I – regnat de Pere II), amb posterioritat a l'emissió de reials valencians de l'any 1271, fins les

acaballes de la centúria. És en aquest moment quan la presència de la moneda de Barcelona al

territori valencià es fa palesa. En aquest atresorament, el percentatge de moneda valenciana es troba

ja per sota del de moneda barcelonesa, representant la de València el 44,74% del conjunt i la de

Barcelona el 52,63% (el restant 2,63% correspon a la presència de l'òbol melgorès).

4.3.6. Tresor del Pont de Fusta (València).

L'anomenat tresor del Pont de Fusta aparegué en la ciutat de València l'any 1995, durant

l'excavació  arqueològica  d'un  solar  situat  entre  els  carrers  Santa  Rita  i  Cronista  Rivelles.  Està

composat per un total de 58 monedes, en la seua majoria procedents de la seca de Barcelona, però

també valencianes, 9 reials, i de Montpeller, dos diners. Les monedes de Barcelona es divideixen en

un grup de diners, amb 27 peces batudes entre els regnats de Jaume I i Jaume II, i un de grossos

610 F. Mateu i Llopis, "Troballa de moneda de Jaume I", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, X, Castelló:
1929, pp. 69-75.
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d'argent, amb 20 peces compreses entre els regnats d'Alfons II i Jaume II. A més a més, existeix una

moneda de classificació incerta, a causa del seu mal estat de conservació.

Tipus Seca Autoritat Nombre %

Diner Barcelona Jaume I 21 36,21

Diner Barcelona Jaume II 5 8,62

Diner València Jaume I 9 15,52

Diner Montpeller - 2 3,45

Croat Barcelona Alfons II 2 3,45

Croat Barcelona Jaume II 18 31,03

Indeterminada - - 1 1,72

58 100

Quadre 22. Composició del tresor del Pont de Fusta.

L'absència de monedes pertanyents a Alfons III i a Pere III ens fan pensar que l'ocultació es

produí en algun moment al voltant de la mort de Jaume II (1327), és a dir, a cavall entre el primer i

el  segon quart  del  segle  XIV,  com també opina  Josep Antoni  Lluesma,  i  a  diferència  del  que

sosténen els responsables de l'excavació arqueològica, els quals situaren l'ocultació durant els setges

castellans a València durant la guerra dels Dos Peres611; encara, en altres publicacions anteriors a

l'estudi de Lluesma, s'afirma també que és probable que s'ocultés a mitjans del segle XIV612. La

composició del tresor ens apropa a aquesta data al voltant de la fi del regnat de Jaume el Just,

malgrat  mancar  un  estudi  en  profunditat  de  les  emissions  de  grossos  d'aquest  monarca  en

l'acymylació: la moneda barcelonesa representa dins del conjunt el 79,31% del volum (dividit en un

44,83% de moneda menuda i un 34,48% de grossa), mentre que la valenciana només arriba a un

15,52%. Els dos diners melgoresos, per la seua banda, només representen el 3,45% del total del

tresor (el restant 1,72% pertany a la peça incerta), de manera que els podem considerar residuals o

anecdòtics. 

611 J. A.  Lluesma,  "El tesoro medieval del Pont de Fusta (Valencia)", Tesoros monetarios de Valencia y su entorno,
Ajuntament de València, València: 2005, p. 268.   pp. 261 – 272.
612 Mª. M Llorens, P. P. Ripollès i C. Doménech, Monedes d'ahir, tresors de hui, p. 58, fitxa d'E. Collado.
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4.3.7. Tresor del carrer Santos (Alzira, València).

El tresor del carrer Santos fou localitzat,  l'any 2002, en el barri de la Vila del municipi

valencià d'Alzira. Aparegué dins d'un petit recipient ceràmic, ocult sota un paviment datat en el

segle XIV, corresponent a una de les cases que s'estaven enderrocant amb seguiment arqueològic

dirigit per l'arqueòloga L. Roca. El tresor es troba actualment dipositat en el Museu Arqueològic

Municipal d'Alzira, i fou restaurat per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració l'any 2013.

Algunes peces es manténen unides entre sí a causa dels clorurs i els carbonats càlcics, descartant-se

durant el procés de restauració separar-les a causa del perill de fractura que presenten613.

L'acumulació es composa de 68 monedes, 10 de les quals corresponen a grossos d'argent

barcelonesos, mentre que les restants 58 són diners menuts de billó, de les seques de València i

Barcelona. Els barcelonesos d'argent pertanyen a dos únics regnats, el d'Alfons II (tipus Cru.2148),

amb tres exemplars, i el de Jaume II (tipus Cru.2150a, Cru.2152a, Cru, 2154 i Cru.2155a), amb 7

exemplars, de manera que podem situar la seua encunyació entre els anys 1286 i 1327614.

Pel  que  fa  als  diners  menuts  de  billó,  poden  dividir-se  en  dues  categories,  més  una

addicional de peces indeterminades. La primera categoria correspon a les monedes de Jaume I: de la

seca de Barcelona n'apareixen 14, totes elles menuts de tern, mentre que de la seca de València hi ha

13. De Jaume s'han comptabilitzat 25 monedes de tern de la seca de Barcelona, més altres tres peces

que, segurament, s'han d'atribuïr, encara que amb certes reserves quant a la seua classificació, al

mateix monarca. Altres tres monedes pertanyen a la categoria d'indeterminades, pel fet que no s'han

pogut separar dels blocs en què es troben adherides i, per tant, no s'han pogut classificar.

Aquest tresor només presenta 13 monedes de la seca de València. Si eliminem del recompte

les 3 peces indeterminades, el volum de moneda valenciana és només el 19,12% de la composició

del tresor, mentre que el 76,46% restant equival a dir moneda de Barcelona, menuda i grossa, que es

desglossa de la següent manera: un 61,76% de moneda menuda i un 14,70% de moneda grossa. El

fet de trobar moneda de Jaume I junt amb moneda de Jaume II ens indica que, entre 1291 i 1327, la

moneda menuda del Conqueridor continuava circulant: açò es tradueix en un període de circulació

d'entre 20 i 56 anys des de la darrera emissió, una xifra a la qual cal afegir vint-i-quatre anys més si

hi ha alguna moneda de la primera emissió.

613 J. A. Sendra, "El tesoro de la calle Santos de Alzira (Valencia). Una ocultación de moneda de la Baja Edad Media",
OMNI, 9: 2015, pp. 319-320.
614 J. A. Sendra, "El tesoro de la calle Santos de Alzira", p. 322.
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Tipus Seca Autoritat Nombre %

Diner Barcelona Jaume I 14 20,59

Diner València Jaume I 13 19,12

Croat Barcelona Alfons II 3 4,41

Diner Barcelona Jaume II 25 36,76

Diner Barcelona Jaume II? 3 4,41

Croat Barcelona Jaume II 7 10,29

Diner Indeterminat Indeterminat 3 4,41

68 100

Quadre 23. Composició del tresor del carrer Santos.

La gran quantitat de moneda barcelonesa, així com l'aparició de moneda de Jaume II, ens

sitúen a les acaballes del primer quart del segle XIV, en concret en la dècada de 1320, que podem

considerar l'òptima per a l'ocultació615. La proporció de moneda valenciana és lleugerament inferior

al 25% de la composició del tresor, però segueix el patró percentual d'altres tresors ocultats cap al

primer quart del segle XIV, en què la moneda barcelonesa sol trobar-se al  voltant del 75% del

percentatge total. S'ocultaria, per tant, de manera coetània o uns pocs anys abans que el tresor del

Pont de Fusta que acabem de veure.

4.3.8. Tresor del carrer de la Llibertat (València).

Com que aquest tresor és l'objecte del present treball, només apuntarem una sèrie de dades

comparatives amb les ocultacions exposades. El tresor del carrer Llibertat de València és l'únic que

es troba composat exclussivament per moneda catalana i, més encara, per moneda grossa. Les seues

2483 monedes són un cas excepcional, pel fet que es tracta d'un selecció intencionada de grossos

barcelonesos, aquells menys retallats i de millor qualitat. El fet que no aparega ni una sola moneda

de billó ens parla del desig d'acumulació d'una gran fortuna en argent.  La pràctica absència de

mitjos croats ens indica, a més a més, que aquests tindrien una circulació bastant reduïda, perquè

també són pocs els trobats en altres contexts arqueològics i numismàtics.

Com que el  percentatge  de  moneda barcelonesa  és  del  100%, ens  hem de basar  en les

darreres emissions de Pere III per a poder indicar una data d'ocultació. Atenent que no es trobem els

últims tipus de gros barcelonès encunyats per aquest monarca, però sí la majoria, i que el croat

615 La mateixa opinió es reflecteix en J. A. Sendra, "El tesoro de la calle Santos de Alzira", p. 327.
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deixà de batre's a les acaballes de la dècada de 1360, proposem que el tresor s'ocultaria i perdria

entre finals de la dècada de 1350 i la primera meitat de la dècada de 1360, potser en relació amb

algun brot epidèmic de pesta o la primera de les dues accions de setge i atac castellanes contra la

ciutat de València durant la guerra contra Castella, en l'any 1359.

Tipus Autoritat Nombre %

Croat Pere II 3 0,12

Croat Alfons II 147 5,92

Mig croat Alfons II 4 0,16

Croat Jaume II 848 34,15

Croat Alfons III 691 27,83

Croat Pere III 786 31,65

Croat Indeterminat 4 0,16

2483 100

Quadre 24. Composició del tresor del carrer de la Llibertat.

4.3.9 Troballa monetària d'Ifac (Calp, Alacant).

L'any 2015, en el transcurs de l'excavació arqueològica dirigida per J. L. Menéndez Fueyo,

amb la  codirecció  de J.  Pina Mira,  apareixia  en  la  pobla  medieval  d'Ifac  (Calp,  Alacant),  una

acumulació de 18 diners de billó sobre el paviment de l'anomenada Domus Llúria del Sector Porta.

Aquestes 18 monedes es trobaven unides entre elles a causa dels clorurs; havien estat dipositades

formant una pila, dins d'algun tipus de bosseta de la qual s'han conservat, adherits, retalls de la

mateixa. El tresor es troba en procés de restauració en el Museu Arqueològic d'Alacant – MARQ, i

encara pendent d'un estudi en profunditat, però la primera aproximació indica una alta proporció de

menuts procedents de la seca de Barcelona i una escasa presència de reials valencians: pel moment,

s'han pogut individualitzar, de manera segura, tres diners de tern barcelonesos, almenys un d'ells de

Jaume II, i un menut de València616. El context de la pèrdua cal situar-lo en el canvi entre la primera

i la segona meitat del segle XIV, potser poc després de l'atac castellà i genovés a la pobla, l'any

1359 en el context de la guerra contra Castella617.

616 M.  Sánchez, "Monetam curribilis  pani  et  vino.  Estudio del  conjunto numismático hallado en las excavaciones
arqueológicas de la Pobla medieval de Ifach (campañas 2007-2016)", en premsa.
617 Agraïm a José Luis Menéndez Fueyo el seu permís per a incloure aquesta informació en el nostre treball, atés que
encara es troba en fase d'estudi i publicació.
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4.3.10. Tresor de València-2 (València).

Aquest tresor, com el d'Almenara-Benavites, es troba actualment desaparegut, la qual cosa

impedeix realitzar una revisió actualitzada de l'estudi que F. Mateu i Llopis en portà a terme l'any

1931618. Fou descobert durant la dècada de 1920, en un indret indeterminat dels voltants de la ciutat

de València. En un primer moment, sembla que estava composat per 215 a 220 peces, però aviat fou

dividit en dues meitats pels seus descobridors per a repartir-se'l. Una d'aquelles meitats, formada per

106 monedes, i pertanyent a Ricard Sanmartin, fou la que va poder estudiar F. Mateu i Llopis.

La composició d'aquest tresor es divideix en dos grups, un de moneda valenciana i un segon,

més nombrós, de moneda barcelonesa. La moneda de València es trobava representada per 28 reials;

pel que fa a la moneda de Barcelona, F. Mateu i Llopis identificà 24 diners de tern de Jaume I, 49 de

Jaume II, dos de Pere III i tres croats pertanyents també al Cerimoniós. En aquest cas, la data de

tancament ha de ser posterior a l'any 1336 i anterior a finals de la dècada de 1360, quan deixen

d'encunyar-se els grossos d'argent de Barcelona. Malauradament, el fet que no s'hagen conservat les

monedes impossibilita poder acotar la cronologia. 

Tipus Seca Autoritat Nombre %

Diner Barcelona Jaume I 24 22,64

Diner Barcelona Jaume II 49 46,23

Diner Barcelona Pere III 2 1,89

Croat Barcelona Pere III 3 2,83

Diner València Jaume I 28 26,41

106 100

Quadre 25. Composició del tresor València-2.

De qualsevol  manera,  allò  important  en  aquest  tresor  és  la  proporció  entre  moneda  de

Barcelona  i  moneda  de  València.  Es  tracta  d'una  ocultació  més  o  menys  tardana,  potser

contemporània o una mica anterior  a  la  pèrdua del  tresor  del  carrer  de la  Llibertat;  la  moneda

barcelonesa representa el  73,58% de la  composició del  conjunt  (70,75% els diners i  2,83% els

grossos  d'argent),  mentre  que  la  valenciana  arriba  a  un  26,42%.  Malauradament,  ens  manca

618 J. V. Salavert fa un recull de la informació aportada per Mateu i Llopis, precissament, per aquesta raó. J. V. Salavert,
"Tesoros olvidados (I): los conjuntos de Almenara-Benavites y Valencia-2", pp. 256-258.
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conèixer les variants de la moneda grossa de Pere III,  per a poder assignar les monedes a una

emissió concreta.

4.3.11. Tresor de la Torre del Baró (Viladecans, Barcelona).

L'anomenat  tresor  de  la  Torre  del  Baró  fou  descobert  en  el  municipi  de  Viladecans,

Barcelona,  en l'any 1987,  durant  les tasques  d'excavació arqueològica de la  Torre del  Baró:  es

trobava ocult en el fonament d'un dels arcs de l'edifici, cobert per un paviment de finals del segle

XIV619. Estava composat per 300 peces, de les quals 299 eren diners i només una un òbol, totes elles

compreses entre els regnats de Jaume I i Pere III. Les dues majors agrupacions de moneda estaven

representades  per  les  peces  de  Barcelona  i  les  de  València:  pel  que  fa  als  reials  valencians,

n'apareguéren 60, tots ells pertanyents a l'emissió de 1271; quant a la moneda de Barcelona, la

quantitat  trobada  de  diners  de  tern  fou  de  225,  a  més  d'una  malla.  La  proporció  resulta  molt

descompensada entre un grup i un altre: mentre que la moneda de València representa un 20% del

conjunt de la troballa, la moneda barcelona puja fins al 75,33%, apropant-se als repartiments típics

25%-75%, propis del primer i segon quart del segle XIV. Hem de considerar, amb molta precaució,

el percentatge 25%-75%, pel fet que estem tractant un tresor aparegut en terres catalanes, on encara

desconeixem si la moneda valenciana hauria de ser menor en nombre que la barcelonesa, ja que no

coneixem el funcionament de l'àrea monetària compartida en les terres catalanes.

Les  peces  valencianes  i  barceloneses  fan  un  total  de  286  monedes;  les  restants  14  es

divideixen en peces residuals que mostren la constant circulació d'exemplars forans en el comtat de

Barcelona. Es tracta de 8 diners jaquesos (2,7%) i tres diners de Montpeller (1%), monedes a les

quals cal afegir tres exemplars incerts que no han pogut ser identificats. 

Per a datar l'ocultació, hem de basar-nos en les darreres emissions, que són les efectuades

per Pere III. Com que no hi ha elements que permeten afinar la data de tancament, coincidim amb

M. Clua en l'hipòtesi que aquesta es produí durant el regnat de Pere el Cerimoniós, sense poder

precissar una data més concreta620.

Allò que ens interessa, no obstant, és la presència de moneda valenciana, junt amb moneda

barcelonesa, en un context fora del regne de València. En primer lloc, cal assenyalar la circulació de

reials de Jaume I, de l'any 1271, en una ocultació realitzada entre 1336 i 1387: en el millor dels

619 M. Clua, "Diners de la Torre del Baró, Viladecans (Barcelona). Un ejemplo de la economía fiduciaria en la Cataluña
de la Baja Edad Media", Actes du Xie Congrès International de Numismatique (Bruxelles, 8-13 septembre 1991), vol.
III, Louvain-la-Neuve: 1993, p. 123.
620 M. Clua, "Diners de la Torre del Baró, Viladecans (Barcelona)", p. 130.
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casos, aquestes monedes portaven ja 65 anys circulant, i en el pitjor, 116 anys, la qual cosa suposa

un enorme desgast per a les peces de billó que, malgrat açò, assoleixen un percentatge molt elevat,

del 20%. En segon lloc, ens hem de fixar com el sorgiment d'una àrea compartida no afectava

només València, on s'introduí de manera natural el diner ternal de Barcelona, sinó també al comtat

barcelonés, ja que la moneda valenciana traspassava, com mostra el tresor de la Torre del Baró, la

frontera per a circular en territori català, en paritat amb la moneda ternal.

Autoritat Valor Cronologia Seca Nombre %  peces Total %  total

Jaume I

diner 1258 Barcelona 73 24,33

199 66,33
diner 1270 Barcelona 63 21,00

diner 1271 València 60 20,00

diner 1236 Aragó 3 1,00

Jaume II

diner 1291-1327 Barcelona 67 22,33

72 24,00òbol 1291-1327 Barcelona 1 0,33

diner 1308 Aragó 4 1,33

Alfons III diner 1327-1336 Barcelona 4 1,33 4 1,33

Pere III diner 1336-1387 Barcelona 15 5,00
16 5,33

diner 1350 Aragó 1 0,33

Montpeller diner 1204-1349 - 3 1,00 3 1,00

Il·legibles
diner - Barcelona 3 1,00

6 2,00
diner - incerta 3 1,00

300 100 300 100

Quadre 26. Composició del tresor de la Torre del Baró621.

4.3.12. Tresor d'Ariège (França).

També  en  França  han  aparegut  tresors  en  els  quals  una  part  de  les  monedes  que  els

composaven procedien de Barcelona i València. Potser el cas més cridaner siga el del tresor del

departament llenguadocià d'Ariège, on s'hi descobrí un atresorament de més de 2000 monedes d'or,

argent i billó, entre les quals 440 procedien de Barcelona, Aragó i València. 

Entre  les  monedes  barceloneses  d'aquest  tresor,  amb un volum total  de  361 peces,  221

corresponen a diners menuts, 11 a malles i 129 a diners d'argent, tots ells batuts entre els regnats de

621 M. Clua, "Diners de la Torre del Baró, Viladecans (Barcelona)", p. 125.
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Jaume I i Pere III622. Pel que fa a València, s'hi trobaren 73 reials, sense precissar a quina de les dues

emissions  de  Jaume  I  correspondrien.  Per  últim,  apareguéren  6  diners  jaquesos,  els  quals

representen un percentatge completament residual dins del volum de la troballa.

Si tractem aquest grup de moneda valenciana, barcelonesa i aragonesa com un conjunt a

banda dins la troballa, format per 440 exemplars, veiem que la moneda de Barcelona, tota plegada

(361 peces) representa el 82,04% del volum total del segment (52,73% de menuts i 29,32% de

grossos), mentre que els reials de València representen el 16,59%; per la seua banda, la moneda

jaquesa arriba a representar un 1,37% del volum total. Així, la moneda menuda valenciana no arriba

a un quart de la mostra, mentre que la menuda barcelonesa supera la meitat de la mateixa.

Autoritat Valor Seca Nombre % peces Total % total

Jaume I

diner Barcelona 80 18,18

154 35,00diner València 73 16,59

diner Aragó 1 0,23

Alfons II croat Barcelona 4 0,91 4 0,91

Jaume II

diner Barcelona 111 25,23

130 29,54croat Barcelona 17 3,86

diner Aragó 2 0,45

Alfons III
diner Barcelona 4 0,91

20 4,55
croat Barcelona 16 3,64

Pere III

òbol Barcelona 11 2,50

132 30,00
diner Barcelona 26 5,91

croat Barcelona 92 20,91

diner Aragó 3 0,68

440 100 440 100

Quadre 27. Composició del tresor d'Ariège, mostra de monedes de la Corona d'Aragó623.

Es tracta d'un grup la composició del qual actúa d'acord amb les proporcions que apareixen

en altres ocultacions datades entre les acaballes del segle XIII i les primeries del segle XIV, encara

que pel context de la troballa, en el sud de França, cal agafar les proporcions amb precaució, per

trobar-se fora de l'àmbit que coneixem. En aquest cas, el percentatge 75%-25% varia una mica mes,

pel fet que la moneda de Barcelona el supera (82,04%) i la valenciana es queda curta (16,59%); no

obstant, hem de veure la proporció entre monedes menudes, cas en el qual la barcelonesa torna a

622 J. V. Salavert, "Tesoros olvidados (I): los conjuntos de Almenara-Benavites y Valencia-2", p. 259.
623 J. V. Salavert, "Tesoros olvidados (I): los conjuntos de Almenara-Benavites y Valencia-2", p. 256.
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superar  la  valenciana,  amb  un  52,73%,  però  només  supera  una  mica  la  meitat  percentual  del

segment de mostra. De qualsevol manera, deixa veure, d'una banda, la circulació paritària de les

dues monedes, la ternal de Barcelona i la de València en un àmbit comercial (la presència d'aquestes

monedes en el sud francés s'explica pel comerç de drap amb Barcelona i València), i d'una altra la

reducció constant del circulant valencià segons acaba el segle XIII i comença el XIV. No es tracta

d'una ampliació del volum circulant de la moneda menuda de Barcelona, que ofegue la valenciana

fent-la  desaparèixer,  sinó  una  reducció  de  la  massa  monetària  de  reials  per  pèrdua,  desgast  i

acumulació.  Així  i  tot,  el  volum  de  reials  continuava  sent  molt  important.  El  tancament  de

l'acumulació pensem que es produïria durant el regnat de Pere III, sense poder precissar una data

més concreta.

Tipus Seca Nombre % Total seca % seca

Diner Barcelona 221 50,23

361 82,05Malla Barcelona 11 2,50

Croat Barcelona 129 29,32

Reial València 73 16,59 73 16,59

Diner Saragossa 6 1,36 6 1,36

440 100 440 100

Quadre 28. Composició per tipus i seques del segment de la Corona d'Aragó del tresor d'Ariège.

Aquest tresor, almenys la part d'ell que ens pertoca, no sembla poder explicar-se més que

gràcies al comerç. L'agent acumulador pot haver estat un mercader occità, atenent a la composició

del conjunt. No debades, els mercaders catalans i valencians acudien sovint als mercats del Migdia

per  a  comprar  drap,  pagant  amb la  seua pròpia  moneda,  ja  que es  tractava  de transaccions  de

compra-venda entre  particulars.  La confiança  en l'estabilitat  del  gros  d'argent  de Barcelona,  en

aquest  context  com a  moneda  comercial,  i  la  bona llei  dels  diners  barcelonesos,  aragonesos  i

valencians, tots tres ternals, feien que fóren peces amb bona acceptació en un mercat sovintejat per

aquests mercaders. 

4.3.13. Tresor de Grenade-sur-Garonne (França).

Aquesta acumulació de moneda presenta unes característiques molt semblants a la del tresor

d'Ariège que acabem de veure. Va ser descobert en l'any 1881, a prop de la Porte de Verdun de la
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població  de  Grenade-sur-Garonne,  en  el  jardí  d'una  casa.  El  tresor  estava  composat  per  298

monedes, de les quals només s'estudiaren unes poques de cada grup624. Per al nostre treball, aquest

atresorament es troba en el límit de la primera etapa del gros d'argent, pel fet que apareixen croats

barcelonesos i florins d'or d'Aragó, corrent al mateix temps. Es tracta, sens dubte, d'una acumulació

de tipus comercial.

Tipus Vistes i estudiades Total %

Argent

Croats de Barcelona 41 68 80

Reials franceses 9 14 16,40

Feudals franceses 1 1 1,20

Estrangeres 1 2 2,40

52 85 100

Or

Florins d'Aragó 4 20 9,40

Reials franceses 37 141 66,20

Feudals franceses 20 45 21,20

Estrangeres 5 7 3,30

66 213 100

Quadre 29. Composició del tresor de Grenade-sur-Garonne625.

Autoritat Vistes i estudiades Total

Croat (Barcelona)

Jaume II 10 15

Alfons III 9 13

Pere III 22 40

41 68

Florí d'or d'Aragó

Pere III, marca torre 1 8

Pere III, marca elm 2 8

Pere III, marca espasa 1 4

4 20

Quadre 30. Monedes de la Corona d'Aragó en el tresor de Grenade-sur-Garonne.

624 G.  Savés i L. Villaronga, "Les monnaies de la Peninsule Ibérique trouvées en France dans la Région du Midi-
Pyrénées", Acta Numismática, 3, Barcelona: 1973, p. 174.
625 G. Savés i L. Villaronga, "Les monnaies de la Peninsule Ibérique trouvées en France", p. 198.
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El tresor contè 68 grossos d'argent de Barcelona, encunyats entre els regnats de Jaume II i

Pere III; d'aquestes peces, en fóren estudiades 41. Per a G. Savés i L. Villaronga, responsables de

l'estudi,  tots  els tipus descrits per A. Badia en el  seu catàleg es trobaven presents en la mostra

escollida,  «representats en proporcions lògiques» (quadre 31); la composició de l'ocultació els va

fer pensar que, després de la data de 1366/1367, quan pensen que es tancà el tresor, no s'encunyaren

en Barcelona més croats. Es recolzen en una referència de J. Botet, en la qual assegura que en l'any

1365 se li denegà al rei permís per a encunyar moneda d'argent en la seca barcelonesa626.

Tipus vestit Tipus Badia
Exemplars en el catàleg

d'A. Badia
Exemplars de la

troballa

Tres flors I a V 79 12

Creu i dues flors VI a IX 70 8

T i dues flors X a XI 15 2

3 floretes i dues flors XII 1 -

165 22

Quadre 31. Classificació dels croats barcelonesos del tresor de Grenade-sur-Garonne.

Observant les variants de gros d'argent presents en el tresor de Grenade-sur-Garonne, i la

tímida proporció de florins d'or d'Aragó (20 exemplars), per sota del nombre de croats, hem d'afinar

la cronologia de l'ocultació que van proposar G. Savés i L. Villaronga en el seu moment. Pensem el

tancament es produiria cap a les acaballes de la dècada de 1360 i començaments de la dècada de

1370, un cop deixats d'encunyar els grossos d'argent de Barcelona i a l'inici de l'èxit del florí d'or

d'Aragó de 18 quirats. Com podem apreciar, a més a més, la presència de moneda valenciana és

nul·la, trobant-se aquest circuit comercial dominat per la moneda catalana. Potser que, en l'àmbit

del comerç, en la segona meitat del regnat de Pere III, la desgastada moneda menuda de València

poc tinguera ja que fer.

Els autors de l'estudi del tresor presenten també la metrologia dels grossos d'argent estudiats,

oferint les següents dades:

• 41 croats, pes mitjà: 3,11 grams.

• Jaume II, pes mitjà: 3,05 grams.

• Alfons III, pes mitjà: 3,06 grams.

• Pere III, pes mitjà: 3,15 grams.

626 G. Savés i L. Villaronga, "Les monnaies de la Peninsule Ibérique trouvées en France", p. 195.
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Per als investigadors, per tant, el pes de 3,15 grams seria el corresponent a la circulació de

moneda grossa barcelonesa en el moment de l'ocultació de Grenade-sur-Garonne627. Malgrat tot, no

compten amb els factors de desgast. Podriem pensar en aplicar també, en aquest cas, la llei  de

Gresham: els comerciant prefereixen guardar la moneda millor, i posar en circulació la resta; de

qualsevol manera, és possible que en aquest àmbit funcionara una llei de Gresham inversa, també

anomenada llei de Thiers, en la qual, en absència de lleis que obliguen a l'acceptació de la moneda

pel seu valor, com ocorre en els tractes entre particulars, es prefereix la moneda bona a la dolenta

per part del receptor, atenent al major contingut en metall preciós. L'explicació ha de trobar-se en un

punt intermig, en el qual els rebedors volen acceptar la moneda millor, i els comerciants catalans

tracten de donar eixida a la moneda pitjor.

4.3.14. Troballa de Gué du Ramier du Bazacle (Tolosa).

Hem volgut destacar una altra acumulació trobada en la regió occitana del Migdia francés,

relacionades, amb molt seguretat, amb el comerç de drap. Es tracta de la troballa de Gué du Ramier

du Bazacle, en Tolosa, descoberta en setembre de 1971. Estava composada per 11 monedes, set

d'elles franceses, i quatre procedents de Barcelona i València: dos diners de Jaume II, un diner de

Pere III i un reial de València (atribuït, erròniament, a Jaume II)628. Malauradament, no sabem a

quins tipus monetaris es refereixen les monedes de Jaume II i Pere III. De qualsevol manera, és una

petita troballa de caràcter comercial, en la qual encara circula, junt amb la moneda barcelonesa, el

reial valencià. Poca informació més, però, se'n pot extraure.

4.3.15. Tresor del Passeig de Colom (Barcelona).

S'inclou aquest atresorament en relació al de la Torre del Baró de Viladecans. La raó és la

proporció de moneda de Jaume I present en aquesta acumulació, un 66,66% del volum total (75

peces), del qual el 14,68% pertany a reials de València. Aquesta presència de diners de Jaume I

només pot explicar-se pels enormes volums d'emissió en temps d'aquest monarca, tant en Barcelona

com en València, i les emissions de menor proporció dels seus successors que portarien, amb el

temps, a l'escassesa de numerari menut tan preocupant a partir del regnat de Pere III i, sobretot, a les

acaballes del segle XIV i el segle XV.

627 G. Savés i L. Villaronga, "Les monnaies de la Peninsule Ibérique trouvées en France", p. 197.
628 G. Savés i L. Villaronga, "Les monnaies de la Peninsule Ibérique trouvées en France", p. 169.
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No hi ha, en aquest tresor, peces de la primera emissió valenciana de Jaume I. No obstant, no

sembla una acumulació formada al llarg d'un temps massa llarg. Sembla, millor, una representació

del circulant de la Barcelona de mitjans del segle XV, on encara, vora un segle i mig després de la

seua encunyació, els diners valencians continuaven corrent amb normalitat.  Quant a Jaume I, la

valenciana representa el 14,68% del volum total, i la de Barcelona el 51,99; cal afegir un diner

valencià d'Alfons IV, que representa l'1,33% del total. Encara no coneixem com penetra i s'inserta la

moneda valenciana en el circulant barcelonès, a l'inrevés del que ocorre cap a terres del sud, però

aquest tipus d'atresoraments ens podrien aportar pistes en un futur de la circulació paritària de la

moneda de Barcelona i la de València en qualsevol dels dos territoris.

El regnat d'Alfons el Magnànim queda fora dels límits del nostre treball, però només volem

apuntar que l'encunyació a València de menuts per part d'aquest monarca pretenia solucionar la

mancança de numerari menut que s'arrossegava ja des d'abans del regnat de Pere III.

Autoritat Valor Cronologia Seca Nombre % peces Total % total

Jaume I

diner 1258 Barcelona 17 22,66

50 66,66diner 1270 Barcelona 22 29,33

diner 1271 València 11 14,68

Jaume II diner 1291-1327 Barcelona 18 24,00 18 24

Pere III diner 1327-1387 Barcelona 5 6,66 5 6,66

Alfons IV
diner 1451-1458 València 1 1,33

2 2,66
diner 1416-1458 Rosselló 1 1,33

75 100 75 100

Quadre 32. Composició del tresor del Passeig de Colom629.

4.4. UNA ÀREA MONETÀRIA COMPARTIDA.

Com ja hem apuntat abans en aquest mateix capítol, la creació del reial valencià, i amb ell

l'establiment de la Taula de Canvi a la ciutat de València al llarg de quaranta dies, cercava convertir

la nova moneda en l'única legal del regne i, al mateix temps, que els colons del territori canviaren

les seues monedes, de diverses procedència, per aquella amb la qual haurien de pagar, des d'aquell

moment,  imposts i rendes. Algunes van perdurar,  com els millaresos, essencialment destinats al

629 M. Clua, "Diners de la Torre del Baró, Viladecans (Barcelona)", p. 127. Per al comentari complet del tresor, M.
Clua, "Diners de la Torre del Baró, Viladecans (Barcelona)", pp. 127-128.
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comerç nord-africà, o els morabatins, restringits a l'ús de l'aristocràcia cristiana; també la moneda

jaquesa, però amb un inconvenient: el seu valor de compra resultaria, des del 1247, cada cop més

elevat. Amb el temps, els valors de compra entre els canvistes privats arribarien a depassar els 18

diners jaquesos per un sou de reials, una quantitat força elevada que restringí la circulació de la

moneda jaquesa al regne d'Aragó, pel fet que els usuaris preferien emprar-la en aquell regne, d'on

no tornava a eixir. El resultat fou la paulatina desaparició del jaqués del numerari valencià.

El diner de tern de Barcelona va seguir un camí distint. En els ocultaments valencians, es

documenta la presència de menuts barcelonesos ja en la dècada de 1270; el tresor del castell de Xiu,

molt primerenc,  està format només per moneda valenciana, i  no coneixem conjunts tancats que

s'hagen  datat  al  voltant  de  la  creació  del  tern  barcelonés.  Hem  de  pensar  que  els  billons

barcelonesos comencen a entrar en el regne de València al llarg de la dècada de 1260, molt poc

després de la implantació de la moneda ternal barcelonesa. L'acumulació de moneda formada en el

castell d'Alfàndec al voltant de les acaballes del regnat de Jaume I o començaments del de Pere el

Gran, mostra una proporció de moneda barcelonesa per sota del 25% del total del conjunt (12,79%),

i un percentatge de moneda valenciana per damunt del 75% (87,21%). Cap a les darreres dècades

del segle XIII, entre el final del regnat de Pere II, el d'Alfons II i l'inici del de Jaume II, la proporció

tendeix a estabilitzar-se cap al 50%-50%: en el tresor d'Ombria, la moneda barcelonesa representa

el 51,85% del total del conjunt, mentre que la valenciana se sitúa en el 48,15%. La tendència no farà

sinó augmentar, fins situar-se entre el primer i el segon quart del segle XIV en una proporció del

75%-25%; és el cas de tresors com el del Pont de Fusta, amb un 79,31% de moneda barcelonesa

(44,83% de menuda i 34,48% grossa), i un 15,52% de valenciana, o el del carrer Santos d'Alzira, en

què  el  numerari  de  Barcelona  és  el  76,47% i  el  de  València  el  19,12%.  La  relació  tendirà  a

estabilitzar-se  entre  els  regnats  d'Alfons  III  i  Pere  III,  en  la  meitat  del  segle  XIV,  en  aquella

proporció 75%-25%, fins i tot en conjunts formats fora del regne de València, com el de la Torre del

Baró,  a  Viladecans  o  els  d'Arièges  i  Grenade-sur-Garonne,  una mica  més  descompensats,  però

semblant, malgrat el seu tardà tancament, al del Passeig de Colom, de Barcelona. 

L'explicació resulta ben senzilla: mentre la moneda jaquesa, com hem vist, va viure un canvi

descompensat amb la valenciana, el diner de tern va mantenir sempre l'equivalència 1:1 amb el reial

de València; per extensió, el croat de Barcelona va estar també sempre aforat a un sou de reials,

malgrat que en la pràctica i amb el temps, per la descompensació amb l'argent dels menuts, un gros

tinguera més argent que dotze monedes de billó. De qualsevol manera, cal sempre tindre en compte
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que l'aforament es feia amb la moneda barcelonesa, i no amb la valenciana, amb la qual corria en

paritat i sense oposició. 

L'equivalència 1:1 del menut ternal barcelonés amb el reial valencià va afavorir, des de la

dècada de 1260/1270, l'entrada dels billons de Barcelona en el regne de València. Ningú no es va

oposar, perquè els imposts seguien pagant-se en moneda valenciana, mentre que la barcelonesa, junt

amb els reials, s'emprava per a tot tipus de pagaments entre particulars. Els mercats l'acceptaren

ràpidament,  perquè  era  una  moneda  estable  i  amb  una  llei  igual  a  la  dels  reials.  La  moneda

doblenca, en canvi, fou minoritària, a causa de la seua llei diferent.

L'any 1271, Jaume I realitzava el segon, i darrer, batiment de reials. Malgrat haver posat

abans en circulació al  voltant  de 20 milions de peces,  entre  diners  i  malles,  l'absència de més

encunyacions de menuts va fer, en pocs anys, que començara a baixar el seu volum. L'augment de la

presència de barcelonesos menuts en el numerari valencià troba una explicació en aquest fet: una

moneda igual a la valenciana en tots els seus aspectes, a excepció del disseny, ocupava el nínxol de

necessitats quotidianes que el reial, cada cop, podia satisfer menys. Mai no canvià l'equivalència 1:1

entre les dues monedes, així que el numerari barceloní continuà augmentant la seua presència en el

regne de València, on no tornarien a batre's menuts fins el segle XV. A més a més, els interessos

comuns en el mercat del drap del sud de França,  on hi acudien mercaders tant valencians com

barcelonesos, va fer que aquestes monedes entraren ja barrejades i que allà s'acceptaren a causa de

la seua estabilitat i bona llei.

Anà bastint-se, d'aquesta manera, el que hem anomenat una àrea monetària compartida entre

Barcelona i València.  Es podria definir  com un espai comú quant a la circulació de la moneda

barcelonesa i valenciana. Llei idèntica, canvi paritari i interessos comercials semblants van afavorir

l'inexistència  d'una  frontera  entre  els  dos  tipus  monetaris,  com  sí  existia  amb  les  monedes

estrangeres, que havien de ser portades als canvistes, o amb els diners jaquesos, que havien de ser

canviats  en  llocs  fronterers  com Barracas  en  entrar  al  regne  de  València.  Açò no hauria  estat

possible abans de l'any 1258, pel fet que la moneda de Barcelona presentava una llei doblenca,

davant la llei ternal del reial valencià.

La creació, en 1285, del gros d'argent de Barcelona completaria el panorama d'aquesta àrea

monetària unificada.  Com en el  comtat barcelonés,  solucionava el  problema dels pagaments de

mitjà i gran volum en moneda menuda, raó per la qual fou també en el territori valencià una moneda

amb un marcat caràcter comercial. Pels tresors que coneixem, el croat començaria a introduïr-se en

el regne de València cap a les acaballes del segle XIII i primer quart del segle XIV: el tresor del
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carrer Santos d'Alzira, ocultat en la dècada de 1320, conté 7 croats de Jaume II, mentre que el tresor

del Pont de Fusta, uns anys més tardà, conté 20 d'aquestes peces, dues d'Alfons II i 18 de Jaume II.

El tresor del carrer Llibertat, ocultat cap a la dècada de 1350/1360, representa una excepció, pel fet

que es tracta d'una selecció de peces de bona qualitat; no obstant, la presència de croats de Pere II, i

de 147 grossos i 4 mitjos croats d'Alfons II, ens pot permetre pensar que la introducció del gros

d'argent de Barcelona en el  regne de València començaria a produïr-se ja en el  regnat d'aquest

monarca, potser a les acaballes del mateix, o a inicis del de Jaume II. En qualsevol cas, un poc

abans del canvi de segle.

La introducció del gros barcelonés en València mai no hauria estat possible sense aquella

paritat entre el tern de Barcelona i el reial. El fet que l'equivalència del croat fóra d'un sou de diners

barcelonesos, equivalents en tot a un sou de reials, va permetre que la moneda fóra ben acceptada

pels mercats valencians, com ho demostra la seua presència en els tresors o les crides de Pere III

amb motiu  del  retall  de  les  monedes,  que  ens  indiquen  que  es  tractava  de  peces  comunes  en

València durant el seu regnat. La presència en la ciutat de València d'un tresor com el del carrer de

la Llibertat resulta impossible d'explicar sense l'existència de l'àrea monetària compartida entre el

comtat de Barcelona i el regne valencià, on la moneda barcelonesa, grossa o menuda, podia córrer

en equivalència amb el reial creat per Jaume I.
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5. L'ENCUNYACIÓ DELS  GROSSOS  D'ARGENT EN  LA SECA DE BARCELONA

ENTRE ELS SEGLES XIII I XIV.

Aquest capítol pretén aportar una visió de conjunt al voltant dels processos que se seguíren

durant els segles XIII i XIV per al batiment dels grossos d'argent en la seca de Barcelona, però com

que la fabricació de croats no és massa distinta a la d'altres tipus monetaris, anem a trobar diverses

generalitats  referides  a  la  totalitat  del  sistema  productiu  de  la  seca  barcelonesa.  La  fabricació

monetària va ser, com es venia fent des de l'Antiguitat, un procés especialitzat i artesanal, i una de

les cadenes tecnològiques més avançades de l'època (i, sembla, també una de les més molestes630),

que culminava en l'encunyació manual a martell de les monedes; abraçava al seu voltant no només

una àmplia tecnologia pròpia, compartida amb gairebé les mateixes característiques per totes les

seques europees, sinó també un gran nombre de personal especialitzat631. Aquest procediment no

començaria a canviar gaire fins la introducció, ja a l'Edat Moderna, del molinet mogut amb força

humana,  de  sang  o  hidràulica,  el  qual  a  tota  Europa  aniria  substituint,  de  manera  paulatina,

l'encunyació a cops de martell; en la seca de Barcelona, l'etapa del molinet s'inicià l'any 1610, i

duraria fins la introducció, al segle XIX, de les premses de volant i de vapor, abans del tancament

definitiu de la casa de la moneda barcelonesa632.

El capítol fa, en primer lloc, un breu repàs a la informació disponible al voltant de la seca de

Barcelona entre els regnats de Jaume I/Pere II, i el de Pere III, per ser l'àmbit cronològic en què hem

situat l'objecte del nostre estudi. Presentat el lloc on es portava a terme el procés de fabricació

630 Pel que coneixem, les molèsties ocasionades per la fabricació no moneda no eren cap nimietat.  Quan, l'any 1349,
Pere el Cerimoniós ordenà la compra d'un alberg per a la seca de Barcelona en el barri de Sant Just, els seus veïns
començaren a protestar en previsió de les incomoditats que els ocasionaria tenir a prop el taller monetari, no només pel
fum dels forns i el soroll de l'encunyació a martell, sinó també pel traüll als carrers de persones i mercaderies. Veure A.
Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 327.
631 Encara que ja clàssics,  continuen resultant  interessants aportacions com la de P. Balog, "Notes on Ancient and
Medieval  minting  technique",  The  Numismatic  Chronicle,  45,  Londres:  1955,  pp.  195-201,  o  s'hi  fa  esment  a  la
perduració de la tècnica d'encunyació a martell, compartida per les seques europees com a forma principal de fabricació
de moneda, o la de D. Sellwood, "Medieval minting techniques", British Numismatic Journal, 31, Londres: 1962, pp.
57-65, on l'autor se centra, a més de l'encunyació a martell, en l'ús de burins i punxons per a la gravació dels encunys
baixmedievals.
632 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 219. Per a major informació sobre les innovacions tecnològiques
a la seca de Barcelona amb la introducció del molinet, remetem a Mª E. Ripoll,  La Seca o Casa de la Moneda de
Barcelona, especialment als epígrafs 5.2 i 5.3 del capítol 4 (pàgines 50 a 57) on, amb síntesi, fa l'autora una exposició
de les causes que motivaren la introducció del nou sistema que funcionava en la seca castellana de Segòvia, el procés
d'implantació en la casa de la moneda de Barcelona i les conseqüències que hi tingué tant per a la producció com per al
propi edifici.
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monetària,  es  passa  a  descriure  el  personal  que  participava  en  ell,  del  qual  es  descriuen  els

principals trets de la seua funció dins del taller monetari, fent especial esment a la documentació de

la qual hem disposat.

La part més densa d'aquest capítol correspon al procés de fabricació de la moneda. S'ha

descrit la cadena productiva des de les matèries primeres i l'obtenció dels metalls necessaris per a

iniciar una encunyació, fins el deslliurament o posada en circulació de la moneda. L'apropament a

tot aquest procediment tècnic ens permetrà comprendre, en els capítols següents, les raons per les

quals la distribució de pesos dels croats del tresor del carrer de la Llibertat presenta variacions.

5.1. LA SECA DE BARCELONA ENTRE ELS SEGLES XIII I XIV.

Presentar el sistema de producció de la moneda grossa barcelonesa ens porta a parlar, de

manera obligatòria, de la seca de Barcelona. No obstant, com que existeix una monografia molt

completa al voltant del tema, publicada per Mª E. Ripoll en l'any 2008, ens limitarem a exposar

algunes dades limitades al nostre període d'estudi, entre els regnats de Jaume I i Pere II, i l'any

1349, quan Pere III estableix la seca de manera definitiva en un edifici del carrer Flassaders de

Barcelona, on encara existeix633.

Fins al segle XIII, l'exercici de la monederia fou itinerant, encara que almenys no tant com

la cort dels reis. Per itinerància ens referim a l'absència d'un indret fixe on establir la seca d'una

determinada ciutat. Per a les centúries anteriors al segle XIII, comptem amb molt poques referències

sobre els llocs on es fabricava la moneda de Barcelona: sembla que, durant un temps, almenys els

moneders  es  trobaven  ubicats  en  els  voltants  de  la  catedral  i  del  barri  del  Miracle634.  La

documentació es multiplica a partir d'aquest segle, de manera que comptem amb major nombre de

633 De qualsevol manera, l'estudi de Mª E. Ripoll no ha estat la primera aproximació monogràfica a la casa de la
moneda de Barcelona. La primera aportació d'aquest tipus data del segle XIX, obra de F. Paradaltas: aquest autor, amb
un estil més proper a l'erudició que no a la investigació científica, tractà de recopilar la major quantitat d'informació
possible sobre la seca barcelonesa, per a bastir una primera història del taller monetari en una obra clàssica i que no ha
estat  reeditada  (F.  Paradaltas,  Memoria  acerca  de  la  antigüedad y  utilidad  de  la  casa  de  moneda  de  Barcelona,
Impremta de Tomás Gaspar, Barcelona: 1845). L. Camós publicava, en 1948, un breu article, de solament quatre fulls,
sobre  aquest  edifici,  L.  Camós,  "La  casa  de  la  seca  de  Barcelona", Barcelona.  Divulgación  Histórica.  Vol.  V,
Publicaciones del Instituto Municipal de Historia, Barcelona: 1948, pp. 106-110. Per al funcionament i la producció de
la seca en el segle XV, resulta força interessant consultar la també ja clàssica aportació de F. Udina, de l'any 1958,
centrada en els regnats de Ferran I i Alfons el Magnànim (F. Udina, "La ceca de Barcelona en tiempos de Fernando de
Antequera y de Alfonso el Magnánimo en relación con la situación económica de la ciudad", Numisma, 34, Madrid:
1958, pp. 37-47).
634 Mª E. Ripoll, La Seca o Casa de la Moneda de Barcelona, p. 27.
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referències per a poder reconstruïr l'esdevenir de la seca, la qual no va comptar amb una seu fixa

fins les acaballes de la primera meitat del segle XIV.

Des de primeries del segle XIII, els  obrers i  moneders de la seca reial  de Barcelona es

trobaven vinculats als Templers. Entre els anys 1211 i 1212, es reten comptes de tot allò que havien

rebut els monjos pels drets d'un batiment, efectuat en un dels seus edificis. L'any 1258, els obrers i

moneders de la  seca de Barcelona es trobaven allotjats  a l'alberg del  Temple,  entre  els  actuals

carrers Ataülf, Palau, Templers i Comtessa de Sobradiel; en aquest edifici monumental s'hi construí

un porxo perquè puguéssen treballar-hi els moneders. L'any 1318, un any després de la dissolució

de l'orde del Temple, els treballadors de la seca encara es trobaven a l'alberg, que ara pertanyia a

l'orde de l'Hospital635.

A partir  de  l'any 1318,  la  seu de la  seca  aniria  canviant  sovint  d'ubicació:  l'alberg dels

germans Bonany, entre 1336 i 1342, l'alberg de Gilabert de Montornès durant sis mesos de 1342 i

un taller que li pertanyia entre 1343 i 1349, l'alberg de Guillema, muller de Francesc Fortià, entre el

1349 i 1351. La data de la compra de l'edifici definitiu per a establir la seca de Barcelona fou l'any

1349, però sembla que, pels treballs de condicionament de la casa, personal, obrers i moneders no

s'hi acabaren de traslladar fins, com a mínim, l'any 1351, romanent fins aquella data en l'alberg de

Guillema636. Des de l'establiment en l'edifici del carrer Flassaders, la seca no tornaria a desplaçar-se

fins el seu tancament definitiu en el segle XIX.

5.2. EL PERSONAL DE LA SECA DE BARCELONA ENTRE ELS SEGLES XIII I XIV.

El personal de la seca de Barcelona, com la de qualsevol altre taller monetari de l'àmbit

europeu  baixmedieval,  es  trobava  força  jerarquitzat  i  molt  especialitzat.  Formaven  tots  els

treballadors plegats un organigrama que pot semblar complicat, però que, al cap i a la fi, arribava a

personificar els passos invariables de la producció monetària. Sense aquest esquema de personal, les

emissions monetàries baixmedievals, amb uns volums d'encunyació desconeguts des de l'Antiguitat,

haurien resultat impossibles.

La seca de Barcelona assolí un corpus de treballadors que portaven a terme tasques de gran

precissió  i  especialització  al  llarg  dels  distints  moments  de  la  fabricació  de  moneda.  Els

635 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 325, i Mª E. Ripoll, La Seca o Casa de la Moneda de Barcelona,
pp. 27-28.
636 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona. Els col·legis d'obrers i moneders, pp. 326-327.
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professionals tècnics, agrupats sota el nom genèric d'oficials, es trobaven contraposats a dos grups,

potser  una  mica  més  homogenis,  encarregats  de  la  feina  més  dura  i  directa:  els  obrers  i  els

moneders. Mentre que els oficials s'ocupaven de les tasques tècniques, el treball dels obrers i els

moneders era sobretot físic: aconseguir convertir els lingots eixits dels forns de fosa en planxes,

retallar-les per a aconseguir els cospells i encunyar aquests a martell. Malgrat semblar un treball que

podria desenvolupar qualsevol, ni la feina dels obrers ni  tampoc la dels moneders es trobava a

l'abast  de  tothom:  almenys  des  del  segle  XIII,  obrers  i  moneders  de  la  seca  de  Barcelona

començaren  a  unir-se  en  una  mena  d'agrupació  professional  molt  primerenca,  basada  en  els

privilegis  d'Alfons  I  i  de  Jaume I  que,  en  cap  cas,  pot  considerar-se encara  un col·legi  o  una

corporació professional, sinó un ofici. Els integrants d'aquest ofici de la monederia gaudien dels

seus propis estatuts, que regulaven la vida en la seca mentre duraren les emissions, i d'una posició

superior a la de la resta de treballadors de la ciutat on s'hi establien per a encunyar moneda.

Els tres grups, oficials, obrers i moneders, resultaven imprescindibles per a poder iniciar una

emissió  de  moneda.  Per  a  F.  Mateu  i  Llopis,  cap  seca  no  podia  funcionar  sense  els  següents

treballadors:  el  mestre  de  la  moneda,  l'assajador,  l'escrivà,  el  pesador  o  balançari,  el  fonedor,

l'emblanquidor, els moneders i els guardes637. Cal, no obstant, definir-los segons l'estat actual de les

investigacions, i afegir-ne d'altres que manquen en el llistat de F. Mateu i Llopis, com anem a veure.

5.2.1. Oficials de la seca, definició.

Amb el nom d'oficials coneixem tots aquells treballadors de la seca de Barcelona amb una

posició i estatut laboral superior al dels obrers i moneders. Aquesta preeminència es reflectia en el

sou que percebien, així com, sobretot, en les seues atribucions. Tots els oficials, sense importar el

seu rang, ocuparen llocs de responsabilitat, tant sobre el treball com sobre les matèries primeres i les

eines; a més a més, posseïren jurisdicció sobre la resta dels treballadors, en major o menor mesura.

Representaren  un  grup  força  diferenciat  del  dels  obrers  i  el  dels  moneders,  situats  per  sota  i

encarregats de les tasques menys tècniques. Sovint, se'ls anomena  oficiers o  ministres de seca638,

637 F. Mateu i Llopis va ser bastant pioner en apropar-se a l'estudi de la fabricació monetària baixmedieval. A partir de la
documentació disponible en l'ARV, en 1936 oferia aquest  «llistat dels oficials i obrers necessaris per al funcionamet
d'una seca: Primo maestre. Item assayador. Item scriua. Item pesador qui regexca la balança. Item fonedor qui sapia
ffondre o a caça o a cresol a conexença del maestre. Item homens qui sapien enblanquir e colorar. Item homens qui
sapien amonedar. Item deu haver dos homens bons e aptes per a guardes qui sapien aleyar e hajen intencio de totes les
coses pertanyents a cascu dels officis dessus dits», en F. Mateu i Llopis,  "El vocabulari medieval de l'exercici de la
monederia",  p.  112  (ARV,  Títulos  y  Enajenaciones,  vol.  II,  ff.  228-230);  s'ha  respectat  la  grafia  emprada  en  la
transcripció original.
638 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 229.
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accentuant la seua posició per damunt de la resta de treballadors del taller. Per tant, els oficials

constitueixen una entitat professional a banda dels obrers i moneders, els quals s'agrupen en un ofici

propi i regulat per diferents normes.

Tots els oficials havien de gaudir de la qualificació professional necessària, demostrable, per

a poder exercir els diferents càrrecs per als quals eren escollits. Gairebé sempre, els llocs d'oficial

els desenvolupaven persones de confiança, tant del rei com de l'arrendador de l'encunyació.

a) Mestre de la seca.

També  anomenat  mestre  de  seca,  mestre  de  la  moneda  o,  simplement,  mestre  (en

documentació,  maestre639);  alguna  vegada  apareix  com  a  praesidens640,  encara  que  no  és  una

denominació comuna.  Cal no confondre aquest càrrec amb el  del mestre a Castella,  perquè les

atribucions són distintes: en el cas de la Corona d'Aragó, el mestre de la seca equival al  tesorero

castellà.641. Fou el màxim responsable dins de la casa de la moneda, tant de la producció com de la

matèria primera i els homes.

El  mestre  de la  seca fou l'oficial  amb les  màximes atribucions  dins  del  taller  monetari:

segons les ordenances per a la seca de Barcelona que manà redactar Pere II en l'any 1285, amb

l'ocasió del començament de l'encunyació dels croats, el mestre de la moneda havia de ser un home

lleial i bo, que coneguera de monedes i sapiguera comptar-les, que coneguera com s'havien de fer

les lligues i, a més a més, que fóra una persona de confiança (segur, l'anomena), perquè aquells que

portaren a vendre tant l'argent com qualsevol classe de billó pugueren gaudir de seguretat en el

pagament642. La confiança resultava essencial, pel fet que el mestre de la seca tenia accés al metall

preciós, de manera que sempre hi havia el dubte que en pugués furtar o cometre algun tipus de frau.

De la mateixa manera, aquella confiança que se li demanava també tenia a veure amb el correcte

quefer de les seues atribucions, perquè ni el rei ni, en altre cas, l'arrendatari del dret d'encunyació,

haguéren de cobrir pèrdues o despeses del seu propi erari per descura, actuació dolenta o, en el

pitjor dels casos, robatori o engany.

639 F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", p. 112.
640 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 233.
641 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 87.
642 El document fou publicat en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, doc. XIII; en la pàgina 271 de la citada obra,
les atribucions del mestre de la moneda s'expressen amb el següent tenor: «E com aço haia acordat o ordonat, deu elegir
Maestre de la moneda, lo qual  sia hom leyal  e bo. E que sia hom qui conega de monedes e que sapia compte de
monedes, com se deuen aleyar. E que (sia) hom segur, per tant que les gents qui li vendran l'argent o el byllo haien segur
aço que li liuraran. Per ço que si res de mal fahia, que'l senyor qui fa fer la moneda no n'hagues a restituir del seu».
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A banda, l'autor del Tractatus Nova Monete (tractat anònim redactat en 1280 en Anglaterra

amb ocasió de la introducció del nou sistema groat-penny-farthing sota el regnat d'Eduard I), afegia

que el mestre havia de saber comprar tant argent com billó (la qual cosa val a dir pagar el preu just

per ells, amb marge per a la càrrega de seca i que el batiment produïra guanys), lligar-los i conèixer

el procés de fabricació de les monedes643. 

L'ofici  l'acomplia  una  única  persona,  encara  que  en  rares  ocasions  podien  aparèixer-ne

associades dues al càrrec644. El mestratge podia ser exercit de manera personal o delegar-se en una

altra persona, anomenada regent o lloctinent: la raó principal raïa en les àmplies atribucions del

mestre  de  seca,  per  a  les  quals  molts  d'aquells  que  exerciren  l'ofici  no  posseïen  la  suficient

preparació;  aleshores,  escollien  comissionar  en  tot  o  en  part  aquelles  tasques  a  professionals

especialitzats que actuaven en el seu nom, sobretot pel que feia a les lligues i al control dels metalls.

Per aquest motiu, molt sovint el càrrec s'atribuïa a argenters, bons coneixedors de totes les qüestions

relatives a la composició, tractament i barreja dels metalls. En els casos, però, en què els possessors

del mestratge eren els arrendadors de l'encunyació, comerciants o mercaders, els calia nomenar algú

capacitat  que se'n fés càrrec de la titolaritat  o,  directament,  renunciar a  ella  i  cercar un mestre

competent.

El mestre de seca, normalment, havia de ser escollit per l'autoritat que anava a batre una

determinada emissió de moneda. Com que la fabricació monetària fou una prerogativa reial, solia

ser el monarca qui demanava als consellers del municipi l'encunyació i elegia, amb antelació a

l'emissió i en el context dels preparatius de la mateixa, el mestre. Ell era qui rebia, en primera

instància,  l'ordre  reial  d'emissió,  la  qual  contenia  el  tipus  o  els  tipus  monetaris  a  encunyar,  la

quantitat, la talla i pes, la composició i els senyals d'anvers i revers. En el cas d'un arrendament,

podia ser l'arrendador qui s'aroguès el dret d'escollir el mestre de la moneda o qui, personalment,

se'n  féra  càrrec.  Però  aquells  que  arrendaven  el  negoci  de  la  moneda  solien  ser  mercaders  o

comerciants benestants a la cerca de noves vies de guany econòmic, per la qual cosa no sempre

posseïen els coneixements necessaris per a poder exercir la funció; aquest fou un dels casos en què

podien aparèixer les lloctinències del mestratge.

Algunes vegades, el càrrec podia heretar-se de pares a fills. Fou el que ocorregué amb el

mestre de la moneda Guillem Vicens, el qual, a la seua mort l'any 1332, fou substituït pel seu fill

643 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 101.
644 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 233. Sembla que és el que ocorre en l'emissió de Jaume II entre
1309 i 1311, quan apareixen nomenats en els registres com a mestres Pere Escarit i Joan Peixonat; aquest últim havia
estat mestre de la seca de Sarinyena entre 1307 i 1308 (J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p.
445).
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Pere Vicens, per ordre reial. A Guillem Vicens li fou atorgat el càrrec de manera vitalícia per part de

Jaume II, l'any 1322, la qual cosa significa que, davant qualsevol emissió de la seca de Barcelona,

ella  n'hauria  de  trobar-se  al  capdavant,  fent  innecessària,  cada  cop,  l'elecció  d'un  nou  mestre.

Aquestes concessions, però, no foren massa comunes645.

La primera de les tasques que havia de realitzar el mestre de la seca consistia en organitzar,

un cop rebuda l'ordre d'emissió, tot allò necessari al taller per a l'encunyació. Havia d'aconseguir les

matèries primeres, o contactar amb personal que en proveïra, normalment comprant-lo a tots aquells

que arribaven a la seca a vendre des de lingots fins a monedes estrangeres o objectes d'ús quotidià.

En la tasca de compra, realitzada al departament o casa de contractació, es trobava sempre assistit

per l'assajador i per l'escrivà: mentre que el primer assegurava la llei de les peces que es compraven,

el segon anotava pes, llei i preu de cadascuna que es decidia adquirir. El mestre de la seca tenia la

darrera  paraula  en  la  contractació,  però  era  l'assajador  qui  havia  d'esbrinar  de  quina  llei  o

composició eren les peces portades pels venedors: en funció tant del pes, per a la qual cosa sovint

solia trobar-se també present el balancer, i sobretot de la llei, el mestre acordava una quantitat o

altra com a pagament. En aquest moment ocorria un fenòmen significatiu: se'ls pagava als venedors

el valor dels seus metalls en moneda corrent pel mateix valor que allò que havien venut,  però

realment cobraven una mica menys pel descompte o càrrega de seca que ja s'havia aplicat a la

compra,  i  de  la  qual  s'obtenia  el  lucre  que  permetia  el  funcionament  del  negoci  de  fabricació

monetària646.

En segon lloc, el mestre havia de realitzar la lliga dels metalls, en funció de les disposicions

acordades en l'ordre d'emissió. En aquesta feina no es trobava assistit sinó, millor encara, vigilat

pels guardes de la moneda647,  els  quals havien de trobar-se presents cada vegada que el  mestre

procedira a lligar metalls. Tampoc no podia mancar l'escrivà, el qual donava fe del procés i anotava

totes les particularitats. Per a la lliga dels metalls,  prèvia al procés de fosa, el  mestre havia de

calcular de manera acurada la quantitat de cada metall que calia ficar al gresols o casses648, perquè

el resultat, un cop fos, s'ajustara a la llei indicada en l'ordre reial. Responsabilitat seua eren, llavors,

els càlculs necessaris per a barrejar el coure i l'argent, que no sempre arribaven a la seca afinats, i en

645 Veure la nota 289.
646 Per  a  aquest  terme i  el  lucre  derivat  de  la  producció  monetària,  remetem a  J.  Torró,  "Emisión de  moneda y
recaudación de impuestos hacia 1300", pp. 536-539.
647 «Com lo Maestre volra fondre son argent e volra fer fondicio, ab les guardes ensemps deu alleyar son argent ab
coure o ab byllo segons que la moneda deia fer sia moneda menuda moneda d'argent grossa», en J. Botet, Les monedes
catalanes, vol. 2, p. 271, doc. XIII.
648 «[...] feta la lliga, deu metre per cresol o per caça aço que li plaura », en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p.
271, doc. XIII.
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darrer terme competència seua també era el resultat final649; és a dir, si en algun dels assaigs del

procés de fabricació o durant l'enserrament, l'assajador comprovava que la lliga es trobava per sota

o per sobre d'allò manat, seua era l'obligació d'ajustar-la o refer-la, i encarregar-se de les despeses

ocasionades.

També fou atribució del mestre el lliurament dels riells als obrers: un cop fosos els metalls

que el mestre havia ficat als gresols, el fonedor els abocava en unes taules especialment preparades

per a aconseguir lingots. Aquestes barres eren entregades al mestre de la seca qui, a la seua vegada,

quan les comprovava, les lliurava als obrers perquè aquests les convertíren en planxes de les quals

tallar els cospells. De la mateixa manera, un cop fabricats els flans o cospells, el mestre havia de

rebre'ls per a lliurar-los, encara que fóra de paraula, als moneders. En tots els casos, el mestre de la

seca es trobava acompanyat per l'assajador, el balancer, l'escrivà i els guardes de la moneda; aquests

dos últims resultaven, sempre, imprescindibles.

Per  últim,  el  mestre  fou  el  màxim  responsable  de  l'acció  de  deslliurament.  Aquest

representava un dels actes més importants del procés, perquè en ell calia comprovar la perfecta

qualitat de la moneda i l'ajustament als criteris que s'havien establert en l'ordre d'emissió, amb uns

marges de tolerància determinats. L'acte es portava a terme junt amb els guardes de la moneda, el

balancer, l'assajador i l'escrivà. Mentre que els guardes de la moneda vigilaven el procés, l'assajador

procedia a comprovar la llei d'una mostra de les monedes encunyades i el balancer el seu pes; al

mateix temps, l'escrivà prenia nota de manera minuciosa de tots els resultats i de les quantitats de

moneda. El mestre de la seca havia d'assistir a aquest procés, de manera obligatòria, i en finalitzar,

donar el seu permís perquè la moneda fóra posada en circulació650. 

Una disposició de l'any 1308, dictada per Jaume II als encarregats de la producció monetària

a la seca aragonesa de Sarinyena recull, de manera senzilla, totes les atribucions del mestre que

acabem d'exposar:

L'offici del mestre es aytal: que deu aleyar en presencia del scrivà del rey e de los guardes,

puis deu lliurar al fonedor aquel1 argent aleyat que1 fona: E con l'aya mès a fondre's, deu

tancar la fondeció e liurar la clau a les guardes: puys quan sia fos deu ésser l'escrivà del

649 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 443.
650 Les  atribucions  del  mestre  de  seca  que  hem exposat  es  troben  recollides  en  R.  Córdoba,  Ciencia  y  técnica
monetarias en la España bajomedieval, pp. 100-106, mentre que altres s'han desenvolupat a partir de la documentació
consultada; veure J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, doc. XIII. També es poden trobar descrites les funcions del
mestre de la seca en F. Mateu i Llopis,  "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", pp. 69-74, i F. Mateu i
Llopis,  "Una versión romance del  privilegio  de  la  Ceca  de  Barcelona",  pp.  21-29,  a  banda de  l'obra  que  ja  hem
assenyalat, F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", pp. 98-126, en la qual recull
diversos documents de l'ARV.
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senyor rey en la fondeció, e el mestre e les guardes, e del dit argent, en presencia dels damunt

dits quatre, deuen esser fetes vergues: E de cascun cresol deu esser presa una vergua: e les

Guardes ab lo dit scribà e Mestre, deuen fer pendre a l'assaiador, en presència lur, de cascuna

de les vergues que dels cresols auran tirades, tant que puxen der un asaig. E dit asaiador deu-

ne fer assaig en presència lur [...]651.

És a dir, al mestre de la seca, se li reconeixien una sèrie de funcions específiques, i gairebé

invariables:

1. Lligar els metalls.

2. Lliurar el metall lligat, ficat en els corresponents gresols, al fonedor.

3. Tancar la fosa i donar les claus als guardes de la moneda.

4. Vigilar  la  fabricació dels  riells  i  veure la  levada  que faran  els  guardes  de la

moneda.

5. Testimoniar l'assaig dels riells.

A tot açò, caldrà afegir la tasca de distribuir, potser moltes vegades només per manament,

riells i cospells als obrers i moneders, respectivament, i per últim, trobar-se present en l'enserrament

i el deslliurament de la moneda acabada.

Per a finalitzar amb les atribucions del mestre de la seca, no podem deixar d'assenyalar la

seua obligació de retre,  de manera periòdica o cada cop que se li  requerira,  els  comptes de la

producció al Mestre Racional de Barcelona. A aquest oficial municipal havia de presentar, en net,

les anotacions que l'escrivà realitzava en els seus llibres, des de l'inici de la cadena productiva, amb

l'adquisició dels metalls, fins en què havien estat emprats, com havien estat lligats, quant se n'havia

perdut en fosa i emblanquiment, quan se n'havia emprat en assaigs, recuperat dels gresols i els forns

i quant havia rendit en total652. Conservem un d'aquests documents, els comptes retuts, per petició

del Mestre Racional, per Pere Vicens en nom seu i el del seu pare, ja mort, de l'activitat que havien

desenvolupat  en  la  seca  de  Barcelona  tots  dos  entre  el  22  de  novembre  de  1322  (data  de

nomenament  de  Vicens  pare)  i  el  31  de  maig  de  1336,  moment  en  què  Vicens  fill  exercia  el

mestratge653.

Gràcies a la documentació conservada a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, coneixem el llistat de

mestres de la seca de Barcelona. Per a l'objecte d'aquest treball, ja hem assenyalat el nostre interés

651 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 443.
652 Remetem a la descripció de les funcions de l'escrivà en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, doc. XIII.
653 De nou, remetem a la nota 289.
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en el període comprès entre l'any 1285 i la dècada de 1360, de manera que ens anem a cenyir a

aquesta  cronologia.  J.  Pellicer  publicà,  l'any  1974  una  primera  aproximació  als  oficials  que

exercíren el càrrec de mestre en la seca barcelonesa (quadre33)654. No obstant, ara per ara el llistat

més complet ha estat l'el·laborat per Albert Estrada-Rius, inclòs en la seua tesi de doctorat (quadre

34)655.

Regnat Any Mestre de la seca

Pere II
Alfons II

1285/1286 Berenguer de Finestres

Jaume II

1309-1311
Pere Escarit

Joan Peixonat

1318-1319 Grau Hugbald

1320 A. de Sàrria [sic]

1322 Guillem Vicens

1327 Guillem Vicens

Alfons III
1331 Berenguer de Finestres

1332/1336 Pere Vicens

Pere III

1336 Pere Tripon

1340/1350 Pere Vicens

1353 Ramon Gay

1354
Ramon Gay

Bernat Tordera

1359 Guillem Vicens?

1362 Pere Vicens

1365 Bertomeu Cervera

Quadre 33. Mestres de la seca de Barcelona (1285-1365), segons J. Pellicer.

654 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", pp. 445-446.
655 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 235.
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Anys Mestres de la seca Títol de regiment Metall Moneda

1285-1286 Berenguer de Finestres Mestre Plata Croats

1309-1311 Pere Escorit i Joan Pexonat [sic] - - -

1320-1322 Arnau de Sarrià Mestre Plata -

1322-1332 Guillem Vicens Mestre Plata -

1332-1348 Pere Vicens Mestre Plata -

1344-1345 Pere de Vilardebò Regent
Plata i
billó

Croats i diners

1348-1359 Bertran d'Abella Mestre - -

1353-1354 Ramon Gay Mestre Or Florins

1359-1368 Guillem Vicens Mestre Plata Croats

1362 Pere Vicens - - -

1365 Bartomeu Cervera [sic] - - -

Quadre 34. Mestres de la seca de Barcelona (1285-1365), segons A. Estrada.

A partir de la implantació dels florins d'or d'Aragó, no fou estrany que apareguera un mestre

per a l'or i un mestre per a l'argent, com tampoc ho fou nomenar mestres diferenciats per a distints

tipus monetaris: és el que ocorre, per exemple, l'any 1372, quan apareix en la seca de Barcelona un

mestre encarregat de la fabricació dels florins i un altre de la moneda castellana656. 

b) Assajador.

Segons les ordenances que Pere II va fer redactar l'any 1285 per al bon funcionament de la

seca de Barcelona, al mestre li segueix, en importància, l'oficial conegut com assajador. Com indica

el seu nom, l'assajador fou la persona encarregada de realitzar els assaigs o comprovacions de la llei

del  metall  en qualsevol  punt  de la  cadena productiva  de la  moneda,  des  de  la  compra  fins  el

deslliurament; l'ofici era exercit, cada cop, per una única persona, que podia ser designada pel propi

rei657. En les ordenances apareix que l'assajador havia de ser un home lleial i bo, i s'insisteix de nou

en la confiança que calia dipositar no només en ell, sinó en tots els oficials amb responsabilitat

sobre el metall preciós. A més a més, se li exigia saber realitzar els assaigs de manera correcta,

perquè, indiquen les ordenances, d'ell depén la «lleialtat» de la moneda o, el que és el mateix, el seu

ajustament a la norma pactada, en especial a la llei en aquest cas, en l'ordre d'emissió658. La seua

656 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 446.
657 Així ocorre en 1272 amb l'arrendament de la seca de Montpeller, quan Jaume I es reserva el dret a escollir ell mateix
l'assajador (A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 262).
658 «[...] lo senyor deu haver assaiador qui faça los assays, e que sia bon hom e leyal e hom qui los sapia aportar a son
punt, per ço com en l'assaiador esta la maior força de la leyaltat de la moneda», en J. Botet, Les monedes catalanes, vol.
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tasca de control resultava fonamental, pel fet que una emissió massa feble o forta no només causaria

pèrdues al rei o a l'arrendatari de l'encunyació, sinó que, a més a més, la seua feblesa podria fer que

fóra rebutjada pels usuaris o, pel contrari,  la seua fortalesa la portaria a ser llimada, retallada o

atresorada, perdent el rei metall i guanys.

L'assajador havia  de realitzar diverses comprovacions al llarg de l'obratge de la moneda,

assegurant-se en tot moment de la normalitat de la llei i de les disminucions que alguns processos li

causaven a aquesta. El primer dels assaigs l'havia de realitzar acompanyat pel mestre de la seca en

la  casa  de  la  contractació (o en  algun departament  annexe,  no se n'especifica cap),  quan calia

comprar  el  metall  per  a  fabricar  moneda:  la  funció de  l'assajador,  en aquest  punt,  consistia  en

esbrinar la llei i composició de tot allò que hi portaven els venedors, i fer-ne amb el mestre una

taxació per pagar-los. El segon assaig l'havia de fer sobre els riells, confirmant la llei a la qual havia

lligat els metalls el mestre, i que no havia existit pèrdua durant la fosa. El tercer dels assaig es

realitzava sobre els  cospells,  una vegada emblanquits,  amb l'ànim de confrontar  la  llei  que els

deixava l'acció de les rasures amb la que tenien abans. L'últim, i més important, s'havia de fer sobre

la moneda encunyada, en l'acte de deslliurament, abans de posar-la en circulació659.

A banda dels assaigs més o menys estipulats durant el procés de fabricació, l'assajador havia

de portar a terme cada certs mesos, i també de manera annual, proves especials. Al llarg de l'any,

tant el mestre de la seca com el Mestre Racional podien voler comprovar els assaigs guardats pels

guardes  de  la  moneda  en  la  caixa  de  la  qual  eren  custodis,  o  fer-ne  un  de  nou que  abraçara

determinats mesos d'emissió, assegurant així la normalitat del batiment. Però era l'assaig annual

l'acte protocolari més solemne: solia tractar-se d'una cerimònia, anomenada enserrament, a la qual

acudien els oficials principals de la seca i, de vegades, els consellers de la ciutat660. Durant aquest

cerimonial, els guardes de la moneda treien de la caixa del tresor totes les levades i les proves

d'assaig que hi havia guardades, i l'assajador, davant tots els assistents, procedia a comprovar una

mostra  de  tot  allò  custodiat  al  llarg  de  l'any  per  a  demostrar  el  seu  ajustament  a  la  norma.

L'assajador representà, en últim terme i sense excepció, la garantia que les monedes s'adaptaven a

allò establert en l'ordre reial661.

2, doc. XIII.
659 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 107.
660 Açò ocorre, sobretot, en el segle XV i en època moderna. Veure A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, pp.
322-324.
661 «E aixi, lo dit asaidor es en la moneda per provar si el mestre fa justament la lia». De l'ordenació de Jaume II, el
1308, a la seca de Sarinyena, en J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 443.
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Tots els assaigs de la cadena productiva havia de realitzar-los l'assajador en presència tant de

l'escrivà com dels guardes de la moneda. Sovint, podia trobar-s'hi present el mestre de la seca, amb

l'objectiu de comprovar la bondat del resultat.  La feina de l'assajador era, com a mínim, diària,

encara que seria més exacte dir que treballava quan se'l requeria: sempre que hi hagués una compra,

eixiren riells de les fornals, s'haguéssen emblanquit cospells o calgués deslliurar un lot de moneda.

Per a portar a terme la seua tasca, comptava amb unes eines de treball específiques, gairebé totes

elles compartides per l'ofici  d'argenter.  No és gens estrany, pel fet  que els assajadors solien ser

argenters de professió: aquests representaven el personal més idoni per al correcte desenvolupament

de la feina, pels seus coneixements dels metalls preciosos i les seues lligues, així com per la seua

major qualificació tècnica662. Entre aquestes eines emprava les toques o tocs d'assaig, les pedres de

Lídia, les cendrades, els fornets d'assaig i les balances de precissió.

Per a la seca de Barcelona, en el  període en què ens centrem, coneixem el nom de tres

asssajadors. L'any 1316, apareix en la documentació Mino de Mallorca, qui treballaria en la tercera

emissió de grossos barcelonesos de Jaume II. L'any 1338, ho fa Pere Llop (P. Lupus als documents),

i Joan de la Seda l'any 1367663. Normalment, el nomenament del càrrec d'assajador comprenia el que

durava una emissió, però en rares ocasions podia convertir-se en vitalici, com havia ocorregut l'any

1259 amb l'assajador Pere Guerau664.

c) Escrivà.

L'escrivà fou, com en qualsevol altre òrgan jurídic o administratiu baixmedieval, un oficial

indispensable per al correcte enregistrament de tota l'activitat que es portava a terme. L'escrivà,

sovint anomenat escrivà reial, havia de recollir de manera minuciosa tota l'activitat que s'hi feia al si

de la seca,  escrivint de manera detallada tot  allò que  «pertany a la moneda»: des de la forma,

quantitat, pes i llei del metall rebut a la casa de contractació, passant per les lligues que havia de

realitzar  el  mestre,  les  minves  de metall  en fosa i  emblanquiments,  el  metall  lliurat  a  obrers  i

moneders, la quantitat de cisalla que lliuraven els talladors i els moneders (tot amb el seu pes exacte

i llei), fins a les quantitats retudes, sobrants i recuperades (per exemple, de picar els fons dels forns i

662 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 106, i A. Estrada, La Casa de la Moneda
de Barcelona, pp.261-262.
663 J.  Pellicer,  "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", pp. 445-446.És molt possible que aquest Joan de la
Seda fos el mateix Joan de la Seda que havia estat exercint entre 1348 i 1352 el càrrec d'assajador en el Comtat de les
Muntanyes de Prades i  Baronia d'Entença, sota el govern del comte Pere,  amb l'objectiu d'assajar la plata que els
crossers portaven fins al castell de Falset (J. Abella,  Minerals i mines de la conca de Bellmunt del Priorat, p. 20).
664 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 262.
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els gresols), els resultats de tots els assaigs i el deslliurament de la moneda, amb el seu tipus i llei, a

pes i compte665. 

Tasca seua era també donar fe que aquelles quantitats assentades eren reals i bones, perquè

la finalitat de la seua feina consistia en presentar els pertinents comptes al Mestre Racional, per a la

seua auditoria. Per a poder portar a terme de manera ordenada aquesta tasca, l'escrivà havia de

comptar amb huit llibres, comprats en blanc i enquadernats, en un primer moment sembla que de

manera  separada  i,  en  acabar-los,  en  un  sol  volum per  a  facilitar  la  consulta  i  conservació666.

Cadascun dels llibres es trobava dedicat a un assumpte de la fabricació monetària,  i  en la part

davantera portava retolat l'objecte del seu contingut667:

1. Llibre de fondies, en què s'anotava el metall comprat pel mestre en el departament de

contractació.

2. Llibre  de  les  lligues,  en  el  qual  l'escrivà  enregistrava  el  metall  lligat  destinat  a

fondre, la seua quantitat, i la llei de cada metall i la final.

3. Llibre de la fosa, en el qual s'apuntava tot allò pertanyent al procés de reducció dels

metalls.

4. Llibre dels obrers, en què calia escriure el metall lliurat a aquests treballadors en

riells i el metall retornat, a pes o a pes i compte, indicant sempre la llei.

5. Llibre dels moneders, amb contingut idèntic al dels obrers: metall lliurat i metall

retornat, depenent de la moneda obrada a pes o a pes i compte.

6. Llibre d'emblanquiment, en el qual s'anotava la quantitat, pes i llei dels cospells que

es lliuraven a l'emblanquidor, i el pes i llei amb què els retornava després del procés.

7. Llibre de deslliurances, on s'havia d'escriure, a pes per a la moneda menuda i a pes i

compte per a la grossa, la quantitat, tipus, pes i llei de les monedes que anaven a

posar-se en circulació.

8. Llibre de despeses i salaris, potser un dels més interessants pel fet que enregistrava

les compres de matèries primeres i eines per a la seca, així com els salaris rebuts pels

oficials, obrers, moneders i personal extern que es contractava sovint per a realitzar

tasques secundàries, com per exemple rentar gresols o cisalla668, abocar les restes de

665 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, doc. XIII.
666 Sembla que els compraven a relligadors jueus (A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 251).
667 R.  Córdoba,  Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval,  pp. 94-96, i A. Estrada,  La Casa de la
Moneda de Barcelona, p. 250.
668 En 1353, en el llibre de despeses de la seca de Barcelona, A.C.A., RP, MR, llig. 1971, doc. 1, f. 19r, en R. Córdoba,
Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 204.
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l'adobat dels forns o dels gresols669 o, fins i tot, obrir i reparar els canals de les taules

rielleres de pedra670.

Aquests  huit  llibres  es  dipositaven i  custodiaven en un arxiu  propi  de la  seca,  per  a  la

consulta i funcionament interns del taller monetari. De retruc, se li remetien còpies, passades a net,

al Mestre Racional perquè auditara els comptes. 

Aquells més indicats per a exercir l'ofici d'escrivà foren els notaris, públics o privats, del

comtat de Barcelona, sempre i quan gaudiren del favor i confiança del rei o de l'arrendatari del

batiment. L'ofici es podia exercir de manera personal o, com ocorria amb el mestratge de la seca,

delegar-lo en un lloctinent o un regent671. Sabem que entre els anys 1309 i 1311, Pere Escarit va

desenvolupar el càrrec d'escrivà, al mateix temps que el de mestre de la seca672, de manera que no

sembla que hi haguéren importants incompatibilitats entre els oficis.

d) Mestre de la balança.

També anomenat pesador o balancer, el podem trobar també com balançari673. El mestre de

la balança fou l'encarregat de pesar tant el metall que el mestre de la seca comprava, com tots els

subproductes del procés de fabricació fins al moment del deslliurament de la moneda. Entre d'altres

tasques importants, havia de comprovar la minva de pes dels cospells després de l'emblanquiment,

pesant-los  abans  del  procés,  i  un  cop  finalitzat  aquest;  de  la  mateixa  manera,  durant  el

deslliurament, havia de pesar les monedes, per a verificar si s'ajustaven al pes manat o, com ocorria

gairebé sempre, amb quant de feblatge o fortatge venien674. 

El mestre de la balança tenia sota el seu control balances de tot tipus, algunes d'elles de fins

a  80  marcs675,  així  com els  pesals  i  dinerals  emprats  per  a  realitzar  correctament  les  pesades.

Responsabilitat seua eren tots els ponderals amb els quals es calculaven els marges de tolerància

admesos en la fabricació de moneda676. Resultava indispensable que el balancer tinguera sempre ben
669 En 1345, en el llibre de despeses de la seca de Barcelona, A.C.A., RP, MR, llig. 1965, doc. 1, f. 8v, en R. Córdoba,
Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 205.
670 En 1345, en el llibre de despeses de la seca de Barcelona, A.C.A., RP, MR, llig. 2025, doc. 6, ff. 1r, 3r, 4v, 10r, 10v,
en R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 197.
671 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 250.
672 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 445.
673 F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", p. 112.
674 «[...] deu haver hom que sia pesador e tinga la balança e pes be e leyalment ço que's pertany, e aço qui vendra a la
moneda e aço que'l Maestre deliurara», J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, doc. XIII.
675 F. Mateu i Llopis, "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", p. 74.
676 En el segle XIV apareixen pesals per al càlcul del pes de les monedes d'or i plata, dividits en dos grups: d'una banda
els d'ús intern de la seca, els quals eren els emprats pel mestre de la balança, i d'altra banda aquells que es repartien a
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afinades totes les balances i, al seu abast, tots els jocs de peses: per a aquesta tasca, aparegué en

alguna ocasió l'ofici d'afinador, encarregat només del correcte funcionament de tots els tipus de

balances emprades en la seca. Sembla que el mestre de la balança també s'ocuparia de les balances

de precissió emprades per l'assajador, i de les petites balances dels obrers talladors.

Cap  al  segle  XV,  la  manera  més  habitual  de  pesar  les  monedes  s'anomena  trabucada:

consisteix en cercar el tomb de la balança amb el pes (s'entén pesal) mínim, o la comprovació que

no tombava amb el màxim. Però, al llarg dels segles XIII i XIV, s'emprà la pesada, i en concret la

pesada al  marc: en un plat  de la balança,  el  balancer  col·locava un pesal  de pes d'un marc de

Barcelona (figura 25), mentre que a l'altre plat s'hi dispositaven les monedes. Allò que es buscava

en les pesades al marc no era el pes exacte, sinó la compensació de les peces fortes amb les febles, o

les febles amb les fortes, de manera que el resultat s'aproximara, el més possible, al marc barcelonés

i aconseguint la talla assenyalada. Així, si en un marc d'argent lligat, del qual havien de sortir 72

peces de moneda grossa de Barcelona, hi havia algunes que havien vingut curtes, calia compensar-

les amb monedes grasses, i a l'inrevés. En aquestes pesades al marc s'aplicaven certs marges de

tolerància; fins i tot, el balancer preveïa que el pes s'anara compensant al llarg de diverses pesades o

al termini de la jornada, la qual cosa explica, com assenyala M. Crusafont, la dispersió de pesos

existent entre monedes677.

Figura 25. Pesal d'un marc de pes, pertanyent a la col·lecció permanent del MPV678.

l'exterior, en les taules de pes i canvi autoritzades, per a l'ús públic (A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p.
253). Major informació al voltant de l'ús, forma i evolució dels pesals pot trobar-se en M. Crusafont, Pesals monetaris
de la Corona Catalano-Aragonesa, en concret al capítol II, pàgines 86 a 97, i en les pàgines 224 a 226, on l'autor parla
dels pesals de croat del segle XIV.
677 M.  Crusafont,  Pesals monetaris  de la Corona Catalano-Aragonesa,  p.  37, i  F.  Mateu i  Llopis,  "El vocabulari
medieval de l'exercici de la monederia", pp. 114-115.
678 Imatge publicada en M. Gozalbes, Història dels diners. Guia de sala, Museu de Prehistòria de València, València:
2011, p. 36.

218



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

Totes les pesades que realitzava el balancer havien de ser enregistrades per l'escrivà. Com

que les pesades no es feien de manera aïllada, sinó aplicades a la comprovació d'algun pas tècnic de

la producció, els resultats s'anotaven en el corresponent llibre de seca. Aquest registre sovint el

portava  l'escrivà  de  la  seca,  però  algunes  vegades  podia  fer-ho  un  escrivà  personal  que

acompanyava  el  balancer679;  les  anotacions,  després,  s'havien  de  transcriure  al  llibre  oficial

corresponent.

e) Fonedor.

L'oficial conegut com fonedor fou el cap de les fornals o forns de fosa dels metalls. De la

mateixa  manera,  fou  també  el  responsable  d'altres  forns  que  puguéren  existir  en  la  seca,  per

exemple perquè els obrers recalfassen els riells per a treballar-los millor. També es responsabilitzava

del seu funcionament, dels estris emprats i dels ajudants que n'hi treballaven. Però, i no menys

important, era el garant de la cadena de custòdia del metall preciós durant el procés de fosa. La

tasca del fonedor, i dels seus ajudants, consistia en transformar els metalls que el mestre li lliurava,

ficats en gresols amb la lliga adequada, en una amalgama líquida que calia convertir en riells. Un

cop fos el metall, havia d'agafar els gresols i vessar el seu contingut en les taules rielleres, per a

aconseguir les barres amb les quals havien de treballar els obrers.

Per a realitzar la seua feina, el fonedor disposava d'algunes eines específiques: en primer

lloc, els gresols o copel·les de fosa (no confondre amb les copel·les per a l'assaig, anomenades

cendrades) i els cassos680. Els gresols eren uns vasos ceràmics de forma normalment troncocònica i

amb bec al llavi, que eren rebutjats cada poques fornades. Comptava també amb paelles on recalfar

de diverses formes de metall. En segon lloc, requeria d'estris per a manejar els gresols, posant-los o

retirant-los del forn: pinces, tenalles i anells o anelles de ferro, instruments amb mànecs llargs per a

evitar que els treballadors de la fosa haguéren de ficar els braços a l'interior de les fornals; també

apareixen ventafocs per a avifar les flames dels forns. En tercer lloc, empraven cabassos i pales per

a la càrrega del coc per a la combustió, i escombres per a retirar la cendra del terra i de la graella.

Per últim, els encarregats de la fosa havien d'anar protegits a causa de les altes temperatures que

patien durant la seua comesa, de manera que utilitzaven davantals, guants de cuir i, segurament,

bragues de tela per a cobrir-se la cara681.
679 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 252.
680 «[...] deu haver fonedor, qui sapia fondre be e leyalment a cassa e a cresol», de les ordinacions per a la seca de
Barcelona de Pere el Gran, en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, doc. XIII.
681 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, pp. 194-196.
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Associat a aquest ofici, es trobava el de carboner. Encara que sembla exercit per dos oficials

distints, sovint podia fer-se'n càrrec el  mateix fonedor.  El carboner s'encarregava de la compra,

control  i  distribució del  carbó vegetal  als  forns,  tant  de fosa com d'assaig.  L'any 1422 apareix

documentat aquest ofici, la qual cosa no vol dir que no fóra una tasca més antiga682. 

f) Emblanquidor.

La tasca de l'emblanquidor s'havia de realitzar sobre els diners blancs, flans o cospells que

els obrers havien retallat de les planxes, segons manen les ordenances de Pere el Gran683. Abans

d'assajar els cospells, el mestre de la seca manava entregar-los a pes i compte a l'emblanquidor (o

només a pes si es tractava de moneda menuda) per al seu tractament: la raó d'aquest procediment

dins la cadena productiva de la moneda rau en el deslluïment que experimentava l'argent durant el

procés de fosa i el posterior martellat dels riells per a convertir-los en planxes. L'emblanquidor i els

ajudants  tenien  l'objectiu  de  recuperar-ne  la  brillantor  abans  de  passar  els  cospells  al  procés

d'amonedament684. 

De  qualsevol  manera,  l'emblanquiment  tenía  una  altra  finalitat.  Amb  l'acció  dels  àcids

emprats durant el procés, també anomenats mordents o, de manera més comuna a l'època, rasures,

s'eliminaven les impureses superficials que, amb el cop de martell de l'encunyació, podien quedar

fortament adherides i serien després molt més difícils de llevar. Però, a més a més, aquests àcids

posseïen la peculiaritat de rebaixar en la superfície dels cospells el percentatge de coure present en

la lliga, elevant la llei de l'argent. Una vegada la feina estava acabada, el balancer havia de pesar

tots  els  flans  i  calcular  la  pèrdua  de  pes  que  havien  experimentat;  després,  es  comptaven,  els

guardes  de  la  moneda  en  feien  una  levada  i  la  resta  els  custodiaven  per  a  entregar-los,  amb

posterioritat  al  vist  i  plau  i  ordre  del  mestre  de  la  seca,  als  moneders.  Tot  açò  sota  l'estricta

vigilància de l'escrivà.

Per a portar a terme la seua comesa, l'emblanquidor havia de conèixer l'ús i acció dels àcids,

dels quals s'emprava més sovint el bitartrat potàsic, conegut a l'època com ros de bóta. El mordent

682 Una descripció acurada del càrrec de carboner la trobem en A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 256.
683 «[...] deu haver homens qui sapien emblanquir los diners com sien fets, ans que's moneden»,  en  J. Botet,  Les
monedes catalanes, vol. 2, doc. XIII.
684 Tota aquesta cadena ha estat molt ben explicada per A. Arles, encara que centrada en els processos que es porten a
terme en els segles XV i XVI en els tallers francesos; no obstant, els passos han de ser molt semblants, si no els
mateixos, que els existents en el segle XIV. Veure A. Arles, "Le procédé de blanchiment dans les ateliers monétaires
français au XV-XVIème siècle: approche archéométrique et  expérimentale",  Anuario de Estudios Medievales,  41/2,
Madrid: 2011, pp. 699-721.
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es trobava en grans tines, cubes o tonells; quan hi submergia els cospells, comptava amb pales per a

remoure les peces (les pales havien de ser sempre de fusta, pel fet que el ferro podria reaccionar

amb el producte químic, fent-ne malbé), esponges naturals per a eixugar-les i flassades on estendre-

les per a acabar d'assecar-les. Normalment, com altres càrrecs de la seca, l'ofici solia trobar-se en

mans d'argenters, pels seus coneixements dels metalls i les seues reaccions als productes químics685.

g) Guardes de la moneda.

Junt amb el mestre de la moneda i l'assajador, els guardes foren els oficials de principal

importància dins del taller monetari, i aquells en els quals paren major atenció totes les ordenances,

ordres i privilegis de la moneda. Fins i tot, les ordenacions de Pere el Gran de 1285 els otorguen un

lloc molt destacat en l'organigrama del taller, en dir que, «sobre totes coses», ha d'haver dos guardes

de la moneda686. La peculiaritat d'aquests oficials en la seca de Barcelona es troba en que fou el

municipi barceloní, almenys des del regnat de Jaume I, qui gaudí de la prerogativa d'escollir els

seus  propis  guardes687;  aquest  privilegi  confirma,  de  manera  efectiva,  a  la  municipalitat  de

Barcelona l'exclussivitat en l'elecció.

Es tracta d'una oficialitat col·legiada, és a dir,  executada per dos oficials  alhora. No fou

aquest  un  fet  aïllat  de  la  seca  de  Barcelona,  ni  molt  menys  de  la  Corona  d'Aragó,  sinó  que

representà la norma en totes les cases de la moneda europees baixmedievals: el  Tractatus Nova

Monete,  en  parlar  dels  guardes,  ho  fa  en  plural,  anomenant-los  custodis.  En  alguna  ocasió

apareixen com a veedors688 o sobrestants689. També, sobretot en representació dels interessos dels

arrendataris  dels  drets  d'encunyació  de  la  moneda,  podia  sorgir  la  figura  dels  contraguardes690:

aquesta oficialitat, també col·legiada, era externa a la jerarquia de la seca, gairebé prodriem dir

685 Per al procés d'emblanquiment de la moneda, veure R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España
bajomedieval, pp. 217-224.
686 «E, sobre totes coses, deu haver en tota manera dos homens bons qui sien guardes», en  J. Botet,  Les monedes
catalanes, vol. 2, doc. XIII.
687 «Volumus etiam et  ordinamus,  quod probi  homines Barchinonae eligant ex  se duos probos viros,  et  fideles  in
custodiam dictae monetae», en  J. Salat,  Tratado de las monedas, vol. 2, p. 6, doc. VII, privilegi pel qual Jaume I
implanta la moneda de tern.
688 És  un terme molt poc comú i molt poc emprat. Apareix l'any 1362 en el contracte d'arrendament de la seca de
Perpinyà i en 1367 per a la seca clandestina de moneda castellana de Saragossa (A. Estrada, La Casa de la Moneda de
Barcelona, pp. 240-241).
689 El terme apareix en 1346 en el nomenament d'aquests oficials per a la seca de Perpinyà (A. Estrada, La Casa de la
Moneda de Barcelona, p. 240).
690 Més que res,  en  les  seques  del  territori  europeu més  que  en  les  peninsulars  (R.  Córdoba,  Ciencia  y  técnica
monetarias en la España bajomedieval, p. 115).
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privada, i s'encarregava de la vigilància, precissament, dels guardes de la moneda, representant el

paper de vigilants dels vigilants.

L'explicació del nombre parell dels guardes de la moneda es troba no només en el fet de

cobrir  les  àmplies  atribucions  que  se'ls  encarregaven,  sinó  també,  sent  l'ofici  de  major

responsabilitat de la seca, vigilar-se l'un a l'altre per a evitar els comportaments dolents, els fraus o

els robatoris. Per a major seguretat, el seu càrrec tenia una durada d'un any691, encara que sembla

que no sempre s'acomplí aquest termini, de manera que podia allargar-se o acurtar-se a desig del

municipi de Barcelona: aquest privilegi municipal es coneixia amb el nom de beneplàcit692. També,

un cop acabada la seua oficialitat, podien ser escollits en ocasions posteriors, com s'observa en els

llistats conservats dels guardes de la moneda de la seca de Barcelona (quadre 35).

A grans trets, els guardes de la moneda foren els vigilants interns de la seca, del bon quefer

dels oficials, obrers i moneders, i els custodis dels materials de treball, sobretot els dels moneders, i

del  seu  correcte  estat  de  conservació.  En  definitiva,  s'ocupaven  de  la  guarda  i  custòdia  de  la

moneda, en tots els aspectes de la seua producció693.  Ordenances com la de Sarinyena, de l'any

1308, deixen palès que havien de trobar-se presents en totes les tasques de producció de la seca, al

costat sempre, com a mínim, del mestre i de l'escrivà694. Foren, llavors, els oficials amb el llistat

d'atribucions més ampli de tots els treballadors del taller monetari:

• Els guardes eren els encarregats de vigilar la lliga. Quan el mestre de la seca lligava els

metalls  abans  de  lliurar-los  al  fonedor,  els  guardes  s'hi  havien  de  trobar  presents  en

l'operació amb l'objectiu de verificar que la lliga era bona i correcta, ajustada a allò establert

per a la moneda que calia fabricar. Cap dels dos guardes podia trobar-s'hi absent.

• Eren els garants de la cadena de custòdia del metall, des de la seua entrada en el departament

de la contractació fins el procés de deslliurament de la moneda acabada. Cada cop que el

mestre, en persona o per manament, repartia metall en qualsevol forma entre oficials, obrers

o moneders, els guardes havien de vigilar que l'operació s'efectuava de la manera correcta.

També, vigilaven que les pesades foren bones i que l'escrivà les anotava com calia en el

corresponent llibre de registre, perquè no hi hagués cap frau.

691 Com altres oficis munipals, eren escollits pel Consell de Cent la festivitat de Santa Llúcia, 13 de desembre (A.
Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 243), exercint el càrrec al llarg d'eixe any i el següent fins la propera
elecció.
692 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 243.
693 Així apareix l'any 1258 en el document de creació de la moneda de tern, en el qual el rei Jaume I els atribueix
tasques de «guardam sive custodiam dicte monete», en J. Salat, Tratado de las monedas, vol. 2, p. 6, doc. VII.
694 J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", p. 443.
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• Eren els custodis dels estris d'encunyació, en concret de les piles i els trossells. Cada dia, els

repartien  entre  els  moneders  en  començar  la  jornada  i,  en  finalitzar,  els  recollien  i  els

comprovaven  un  per  un,  per  si  algun  d'ells  calia  reparar-lo  o  desestimar-lo,  o  n'havien

intercanviat un bo per un dolent. També els comptaven, per a assegurar-se que els moneders

no se n'havien quedat amb cap. Fet això, els guardaven en una caixa la clau de la qual tenien

entre els dos guardes.

• Custodiaven, també, els pesos o dinerals emprats en la fabricació de la moneda, però no els

pesals de balança, els quals eren responsabilitat directa del balancer. Com els encunys, els

dinerals es repartien i recollien tots els dies, i eren guardats amb seguretat després d'haver

efectuat les pertinents comprovacions.

• Eren els encarregats de les levades, és a dir, d'aplegar mostres dels diversos moments de la

producció monetària, i  guardar-los en una caixa amb clau perquè, amb posterioritat,  se'n

féren els corresponents assaigs. Les levades es realitzaven sobre els riells, els cospells i els

diners encunyats.

• Com les levades,  els  guardes de la moneda aplegaven també les restes dels assaigs que

l'assajador  anava realitzant  durant  la  fabricació  de les  monedes,  i  les  custodiaven en  la

mateixa caixa. També ho feien amb els enserraments previs al deslliurament.

• Custodiaven la cisalla i les restes de metall preciós, llimadures o granalla, per a retornar-ho

tot al fonedor en el moment adequat. Així, es reaprofitava al màxim el metall disponible.

• Per últim, havien de garantir la qualitat de la moneda: que aquella que s'havia de deslliurar

havia estat correctament encunyada, amb la llei i el pes ajustats a les normes. Però es pot

comprovar com existien certs marges de tolerància, ja que de la seca eixien monedes curtes i

monedes fortes, així com peces repicades o amb les estampes d'anvers o revers desplaçades:

en el primer cas, cal cercar l'explicació en el mètode de pesades per compensació, o pesades

al marc, mentre que en els altres dos cal fer-ho en l'inspecció per mostres a l'atzar que s'hi

realitzava del treball. De qualsevol manera, les pitjors monedes, quan es detectaven, eren

retirades durant les revisions dels guardes, deixades a banda i convertides en cisalla per a la

fosa; el mateix feien els moneders quan se n'adonaven que la peça que acabaven de martellar

no s'ajustava a les condicions requerides. Existiria, no obstant, en aquests casos també un

cert  marge  de  tolerància.  Perquè  la  qualitat  fóra  la  millor  possible,  els  guardes  tenien
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l'obligació de comprovar amb el balancer el fortatge o feblatge de les monedes abans de

deslliurar-les, i comptabilitzar-les abans de deixar-les sortir de la seca695.

Any Guardes de la moneda

1324
Guillem Ricard
Arnau Dusay

1326
Francesc Romeu
Galceran Carbó

1343
Eimeric Dusay
Pere Vilardebò

1358
Pere Bussot
Romeu Llull

1360
Ramon Sarrovira
Francesc de Sant Climent

1361
Guillem Romeu
Guillem Olomar

1362
Ramon de Sant Climent
Jaume de Besanta

1365
Guillem Satorra
Guillem Sanoguera

1366
Ramon de Sant Climent
Guillem Destorrent

1367
Ramon Sarrovira
Jaume Ros

1368
Romeu de Busquets
Ramon Sarrovira

Quadre 35. Llistat de guardes de la moneda de la seca de Barcelona (1324-1368) segons A. Estrada.

Com la  resta  d'oficials,  havien  de  ser  homes  bons  i  de  confiança,  però  en  aquest  cas

independents, és a dir, no estaven subjectes a les directrius del mestre de la seca. L'elecció per part

dels consellers municipals va ser un fet molt poc comú en el context europeu baixmedieval, i un

aspecte més de les concessions del rei als barcelonesos. Pere II renovaria el privilegi de l'elecció

dels guardes en 1285, i Jaume II el tornaria a reconèixer en 1295696. Els guardes es convertíren, en

paraules d'A. Estrada, en «veritables oficials municipals», de manera que, «després de l'elecció en el

si de l'organisme municipal els guardes prestaven jurament al mateix municipi com la resta d'oficis

695 Ordenances de la seca de Barcelona de l'any 1285, en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, doc. XIII.
696 Per  al reconeixement per part  de Pere II,  veure nota anterior;  quant a Jaume II,  veure J. Salat,  Tratado de las
monedas, vol. 2, pp. 24-25, doc. XX.
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que en depenien»697. A més a més, els guardes de la moneda van ser el veritable instrument de

control del municipi de Barcelona sobre la moneda, aquell que vetlava pels seus interessos quant a

la fabricació de grossos i menuts davant qualsevol intent d'intervenció o canvi per part del monarca.

Coneixem el llistat d'oficials que exercíren el càrrec de guarda de la moneda des de l'any

1324 fins el 1581, conservats en el Llibre del Consell,  gràcies als esforços duts a terme per A.

Estrada (quadre 35). Resulta il·lustratiu comprovar, com assenyala aquest autor, com alguns dels

cognoms de les elits més sobresortints de la ciutat de Barcelona apareixen de manera constant en els

mencionats llistats. El quadre que presentem (quadre 35) aplega els guardes de la moneda de la seca

de Barcelona entre els anys 1324 i 1368, període que entra en el rang temporal del nostre estudi;

fora queda la peculiaritat que aparegué des de mitjans del segle XV, en què un dels oficials que

exercia el càrrec fou sempre un mercader, mentre que l'altre fou un ciutadà honrat698.

h) Gravadors dels encunys.

Aquest ofici rebè noms com obridor, entallador, trosseller o mestre de l'entall, com a més

comuns, o d'altres menys freqüents com el d'incisori699. El gravador fou sempre un membre extern,

normalment  un  argenter  de  confiança  al  qual  se  li  encarregava la  fabricació  d'un  cert  nombre

d'encunys d'anvers i revers amb els quals portar a terme l'emissió. La màxima confiança en l'home

escollit fou d'allò més important, perquè sempre existia el perill que el gravador o algun dels seus

oficials o aprenents realitzara encunys de manera fraudulenta per al seu propi benefici. Per aquesta

raó, encara que l'obridor podia treballar al seu taller i després entregar els encunys a la seca, en

algunes cases de la moneda s'havia de traslladar a un departament especialment habilitat per a ell700.

El gravador treballava sempre de dues maneres:

a) si es tractava de l'emissió d'un tipus monetari nou, havia de seguir les directrius de l'ordre

dictada pel monarca, pactada amb la ciutat de Barcelona. A l'artesà se li feia arribar el model, amb

els senyals d'anvers i revers descrits de manera acurada.

697 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 239.
698 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 245; pel que fa al llistat dels guardes de la moneda, consultar en
la mateixa obra la p. 246.
699 Recollit en A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 257, a partir de J. Botet, Les monedes catalanes, vol.
3, p. 324, doc. XXXI. Es tracta d'un terme llatí.
700 Així ho mana en 1308, per exemple, les ordenacions per a la seca de Sarinyena (Estrada, 2012: 258). També en la
seca de València apareix un departament dels encunys; veure F. Mateu i Llopis, La ceca de Valencia y las acuñaciones
valencianas.
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b) si es tractava d'un tipus monetari fossilitzat, com ocorria amb la moneda de tern o amb els

grossos d'argent de Barcelona, l'obridor podia treballar amb les pròpies monedes circulants com a

model. En el cas que haguera d'aparèixer un nou monarca, l'únic que calia canviar, dins d'uns certs

marges, era el retrat del rei i la part de la llegenda al·lusiva al seu nom. Pel que fa al canvi en la

imatge reial, ignorem si els distints tipus de representació dins d'un mateix regnat (com l'evolució

en el  retrat  de Jaume II, per exemple) foren fruit  del propi artesà,  o vinguéren marcats per un

manament reial o municipal.

Per a realitzar correctament el seu treball, l'obridor comptava amb eines específiques de la

seua  professió,  compartides  amb  la  feina  d'argenter.  Cal  assenyalar  que  els  propis  argenters

s'encarregaven sovint també de realitzar les matrius dels segells reials o els motles de les hòsties

sacres,  dues  feines  força  semblants  a  la  gravació  d'encunys.  Els  principals  estris  foren  els

compassos, els punxons de patrius701 i lletres702, els burins, els martellets i diversos tipus i mesures

de  llimes.  Els  encunys  es  gravaven  en  negatiu,  perquè  la  impressió,  amb  el  cop  de  martell,

apareguera en el cospell en possitiu i baixrelleu; a més a més, s'havien de muntar sobre mànecs

metàl·lics, realitzats en ferro o acer, anomenats ànimes. Aquestes parts dels encunys les realitzava

un altre treballador extern a la seca, el ferrer o fabre, al qual li encarregava el treball, normalment, el

propi gravador703.

i) Altres oficials vinculats a la seca.

Són oficials que no participen directament en el procés d'obratge de la moneda, però que es

troben molt vinculats al funcionament del taller monetari barcelonès, al costat dels oficials que hem

vist, els obrers i els moneders. Ens fem resò de dos, principals, però no són els únics: altres càrrecs

menors o tardans els hem desestimat, per sobrepassar les intencions d'aquest treball.

El  primer  d'ells  s'anomenava  andador,  realitzava  diverses  funcions  relacionades  amb

l'exercici de la jurisdicció per part dels alcaldes de seca. També n'exercia d'altres relacionades de

701 Per als elements més repetitius del  disseny.  Veure F. Mateu i Llopis,  "La técnica medieval de las acuñaciones
monetarias", p. 71, i M. Clua i T. Marot, "Aproximació a la circulació monetària a la Catalunya del segle XVI", p. 594.
Encara que molt tardà per al nostre àmbit, existeix un excel·lent estudi sobre les eines d'obridor en A. F. Pradeau,
"Preparación, grabado y templado de punzones, troqueles y matrices para amonedar en 1732", Numisma, 17, Madrid:
1955, pp. 83-95. Cal tenir certa cura amb el terme punxó emprat en època baixmedieval, ja que també pot usar-se per a
referir-se  a  les  marques  que  apareixen  en  algunes  monedes  castellanes  d'Enric  IV,  realitzades  amb posterioritat  a
l'encunyació de la moneda: veure en aquest sentit l'estudi d'A. Roma, "Punzones en algunas monedas de Enrique IV de
Castilla y León", Gaceta Numismática, 128, Barcelona: 1998, pp. 13-19.
702 En la seca de València existien, al segle XV, en el departament de l'entall, 31 punxons que corresponien a les lletres
de l'alfabet (F. Mateu i Llopis, "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", p. 71).
703 Per a totes les atribucions dels gravadors, veure A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, pp. 257-259.
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manera directa amb l'ofici dels obrers i moneders. Fou, a més a més, l'encarregat de convocar els

obrers i moneders quan el monarca anunciava la represa de l'activitat a la seca de Barcelona. Com

que, gairebé sempre, obrers i moneders posseïen altres treballs a causa de la intermitència en les

encunyacions,  i  alguns d'ells  només desitjaven gaudir dels  privilegis que se'ls havia atorgat per

l'ofici de la monederia, l'andador podia fer ús de la seua potestat coercitiva, delegada dels alcaldes, i

obligar-los a  incorporar-se al  taller  monetari.  El  mateix ocorria  quan es  negaven a realitzar  un

desplaçament forçós cap a altres seques, per manament reial, durant un temps determinat704.

Els alcaldes de seca gaudien de la prerogativa de fer complir la jurisdicció dins del taller i

impartir-hi  justicia;  de  la  mateixa  manera,  eren  els  responsables  també  de  la  seguretat  dels

treballadors de la seca705. Com el de guarda de la moneda, el d'alcalde de seca fou una oficialitat

col·legiada,  exercida  per  dos  oficials  alhora,  per  repartiment  d'atribucions,  vigilància  mútua  i

justícia. Pel que fa a la jurisdicció criminal dins de la seca, representaven la màxima autoritat 706.

Apareixen per primer cop en la documentació catalana l'any 1270. Ho fan en una concessió de

Jaume I perquè cap persona que no siga súbdit dels seus territoris puga treballar en les seques dels

seus dominis. A més a més, en aquest mateix document, el monarca concedeix a l'ofici dels obrers i

moneders de la seca de Barcelona la facultat pròpia i independent per a nomenar a dos d'ells com a

alcaldes, és a dir, jutges privatius de la seua organització com a ofici707. Sembla que, com ocorria

amb els guardes de la moneda, els alcaldes s'escollien pel període d'un any per a evitar tant el frau

com l'enquistament de certs membres en el càrrec.

5.2.2. Obrers.

El grup dels obrers es trobava encarregat de la transformació dels lingots en planxes i de

l'obtenció  dels  cospells.  Formaven  un  conjunt  de  treballadors  tècnics  ocupats  en  tasques

especialitzades, centrades en el martellat dels lingots per a convertir-los en planxes, i en el retall

d'aquestes planxes per a aconseguir els diners blancs. També tenien la consideració d'obrers les

colles de fonedors, és a dir, aquells que realitzaven les tasques físiques en les fornals.

704 Per a una descripció en detall de les funcions de l'andador dins del  col·legi  d'obrers i  moneders de la seca de
Barcelona, remetem a  A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, pp. 377-378.
705 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 109.
706 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 362.
707 «Concedimus etiam  vobis  operariis  et  monetariis  supradictis  quod  vos  simul  cum  magistro  monetae  possitis
constituere quoslibet alcaldos in quocumque loco dominationis nostrae moneta nostra cudatur. Qui alcaldi observent et
observari faciant inter vos stabilimenta, et constitutiones vestras et custodiant et observent fideliter, et observari faciant
ab omnibus ea, quae sunt ad legalitatem monetae, et ad utilitatem, et fidelitatem nostram et nostrorum» ,  en J. Salat,
Tratado de las monedas, vol. 2, p. 14, doc. XIV.
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Un cop el fonedor havia fos el metall lligat que el mestre de la seca li havia entregat, vessava

el contingut dels gresols en les taules rielleres. Quan el metall s'enfredava, els lingots s'extreien i, en

presència de l'escrivà i  dels guardes de la moneda, el  mestre de la seca els  lliurava als  obrers.

Aquests, organitzats en colles, cadascuna amb el seu cap, prenien els riells i els escalfaven de nou

per a poder treballar millor el metall; aconseguida una millor maleabilitat, amb grans martells o

malls procedien a colpejar les barres fins aconseguir una planxa més o menys uniforme, el gruix de

la qual coincidira amb el de la moneda; com totes les monedes baixmedievals, els croats ténen

bastant poc grossor, de manera que la mesura s'aconsegueix amb martellats i recalfaments continus

que exigien força i resistència físiques.

Una  vegada  transformat  el  lingot  en  planxa,  el  grup  dels  obrers  anomenats  talladors708

procedia  a  obtenir  els  cospells.  Ajudats  de  grans  tissores,  retallaven  quadrats  de  les  planxes  i

després tractaven de donar-los la forma rodona de la manera més acurada possible;  en algunes

seques  europees,  sobretot  en  França,  aquesta  tasca  era  realitzada  per  dones,  anomenades

tailleresses709.  Els  talladors  havien  de  comptar  al  costat  dels  seus  llocs  de  treball  amb  petites

balances, per a comprovar que els cospells retallats dels quadrats s'ajustaven al seu pes. A banda del

marge de tolerància permès, sembla que els cospells havien de pesar una mica més del que els

pertocava, perquè amb la llimadura posterior no quedaren els diners febles. Acabada la tasca de

retall, els talladors havien de retornar dos productes resultants: d'una banda, els flans, i d'una altra la

cisalla que havien produït; aquesta cisalla procedia, principalment, del retall dels cercles a partir

dels quadrats, però també de retallar de les planxes els propis quadrats. Tant els cospells com la

cisalla resultant passava al balancer, qui ho pesava tot plegat: el pes d'ambdós havia de ser igual al

pes, anotat per l'escrivà, del metall que se'ls havia lliurat en forma de lingots martellats; l'escrivà

enregistrava l'entrega, diferenciant el pes en discs i el pes en cisalla, i els guardes en feien una

levada. La cisalla, per la seua banda,  es guardava per a posar a fondre de nou, mentre que els

cospells passaven a mans dels moneders.

Cal assenyalar que els obrers, com altres treballadors de la seca, no treballaven de manera

continuada, sinó que la seua tasca fou irregular. Depenien del volum de treball del fonedor i, per

tant, de la disponibilitat de riells. Quan hi havia ocasió de fondre una determinada quantitat de

metall per a realitzar lingots, llavors els obrers s'incorporaven al taller, però açò podia ocórrer, en

moments d'alta producció, tots els dies de la setmana o, en moments de producció normal o baixa,

708 En alguns casos, s'arriba a diferenciar els talladors de l'or i de l'argent (A. Estrada,  La Casa de la Moneda de
Barcelona, p. 264).
709 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 305.
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només uns dies a la setmana. Com que el treball no era continu, no cobraven un salari fixe com el

dels oficials, sinó que ho feien per la quantitat de metall transformat710

5.2.3. Moneders.

El  de  moneders  és  un terme que  incita  a  una  certa  confusió:  al  llarg  de  la  Baixa  Edat

Mitjana, el mot moneder incloïa tots els treballadors d'una seca, sobretot els obrers, de manera que

es considerava que el  grup dels obrers, com que participaven en la fabricació de moneda, eren

moneders. Ara bé, no ocorria a l'inrevés, perquè als moneders no se'ls considerà mai obrers, com

tampoc a la resta d'oficials711.  En aquest treball,  entendrem per moneders el  grup específic que

s'encarregava d'un dels últims passos en la fabricació de la moneda, l'encunyació a martell. 

Malgrat no formar una corporació, com entendrem el terme a partir almenys de la segona

meitat  del  segle  XIV,  moneders  i  obrers  (moneders,  en  el  sentit  ampli)  s'aplegaven  sota  unes

normes, reglamentacions, establiments i privilegis específics que els atorgaven una conciència de

conjunt o, si es prefereix, de col·lectivitat separada de la resta d'activitats professionals de la ciutat;

aquesta conciència la reforçaven les normatives pròpies perquè ningú que no fóra fill  d'obrer o

moneder,  o  aconseguira  demostrar  la  seua  experiència  i  perícia  professional,  puguera  entrar  a

formar part de l'ofici.  Per aquesta raó, les crides a la reincorporació a la tasca de l'obratge i el

monedatge no haurien de ser públiques, a excepció dels raríssims casos en què els propis obrers i

moneders no fóren suficients en nombre per a portar a terme el batiment712.  Sovint,  però,  calia

obligar-los  a  retornar  a  la  seca:  alguns dels  obrers  i  moneders  desitjaven solament  gaudir  dels

privilegis i exempcions que la pertenència a l'ofici els atorgava, o es negaven als traslladaments

forçosos per ordre reial d'una seca a una altra quan calia. En aquests casos, els alcaldes de seca es

trobaven  facultats  per  a  fer  ús  de  la  seua  prerogativa  de  coerció,  i  obligar-los,  mitjançant  la

representació  de  l'andador,  a  complir  les  normes  establertes  en  cada  cas,  o  atenir-se  a  les

conseqüències713.

710 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 263.
711 J. Torres, "Obreros, monederos y casas de moneda", p. 675.
712 Aquest cas no fou gens comú, pel fet que solia existir major nombre d'obrers i moneders que no de llocs de treball
disponibles a la seca (A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 273).
713 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, pp. 273, 377-378. Aquestes solien ser gairebé sempre multes, el
muntant de les quals entrava en la bústia comuna dels obrers i moneders; en els casos més greus, es procedia a la
detenció de l'obrer o moneder i se l'empresonava a l'aguait de la sentència dels alcaldes, la qual, molt sovint novament
solia consistir en penes pecuniàries.
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Els moneders no es dividien en grups, com ocorria amb els obrers, sinó que formaven un cos

homogeni de treballadors. La seua tasca consistia en estampar sobre els cospells els signes d'anvers

i  revers  que  donarien  validesa  al  metall  transformat.  Per  a  portar  a  terme  aquesta  funció,  els

moneders treballaven sobre bancs de fusta: podien comptar amb un calaix incorporat, o tenir-ne un

a  una banda,  on anar  deixant  els  discs  ja  encunyats.  En un dels  extrems del  banc  s'incrustava

l'encuny d'anvers com una mena d'enclusa, mentre que el de revers el subjectava el propi moneder.

Cada vegada havia de ficar sobre l'encuny d'anvers, anomenat pila, un cospell, col·locar al damunt

l'encuny de revers o trossell,  subjectar aquest amb mà ferma i,  amb l'altra mà, colpejar amb un

martell de moneder o un mallet l'extrem del trossell. Si ho feia amb la suficient força, les imatges

d'anvers i revers quedaven gravades. El moneder retirava la peça, en col·locava una nova en blanc i

repetia el procés.

Els moneders treballaren sempre a banda dels obrers714, per a evitar al màxim qualsevol tipus

d'interferència que puguera acabar en frau o robatori. Les precaucions que es prenien amb el grup

dels  moneders  foren sempre majors que amb els  altres operaris  del taller  monetari:  treballaven

sempre junts i apartats de la resta del personal, però, a banda, en començar cada jornada, els guardes

de la moneda els repartien els jocs d'encunys (un parell a cada moneder, un d'anvers i un de revers,

que no tenien per què ser els mateixos que els de la jornada anterior), i un determinat nombre de

cospells, donats a pes si es tractava de moneda menuda, o a pes i compte si es tractava de moneda

grossa. En finalitzar el dia, els mateixos guardes de la moneda aplegaven els encunys i els revisaven

abans de guardar-los en una caixa amb clau. A banda, recollien tot el producte del treball del dia:

diners encunyats,  diners encara en blanc i cisalla,  en aquest cas monedes repicades o amb una

encunyació dolenta. El balancer, aleshores, havia de pesar (i comptar en el cas de la moneda grossa)

les monedes fetes, els cospells i la cisalla, i comprovar, amb l'escrivà i els guardes que la quantitat

era la mateixa que al començament del dia. Els moneders depenien del volum de treball dels obrers,

de manera que no treballaven totes les jornades. Tampoc fou fixe el seu salari,  cobraven per la

quantitat de cospells ben encunyats al terme de la jornada; insistim en l'expressió ben encunyats, pel

fet  que els  cospells  tressel·lats o repicats  no eren comptabilitzats  i s'havien de tornar a fondre,

tractats com cisalla. De qualsevol manera, tot depenia del grau d'acceptació o del volum de treball.

714 Abans de la compra de l'edifici de la seca que hui es conserva a Barcelona, en el regnat de Pere III, sembla que
treballaven sota els porxos de la casa del Temple, que la seca tenia arrendada i que es construiren exclussivament perquè
desenvoluparen la seua tasca; veure Mª E. Ripoll,  La Seca o Casa de la Moneda de Barcelona, p. 28.
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5.3.  LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MONEDA D'ARGENT EN LA SECA DE BARCELONA ENTRE ELS

SEGLES XIII I XIV.

«La primera tarea que tenía que emprender el arrendador de una emisión de moneda era

conseguir  los  metales  necesarios  para  llevarla  a  cabo»,  assegura  J.  Torres715.  Però,  tant  o  més

important fou la «fase política de decisió sobre l'emissió monetària», en paraules d'A. Estrada716. Es

refereix al pacte entre el monarca i els prohoms i consellers barcelonesos, en el qual es decidia

quina  moneda  i  en  quina  quantitat  calia  encunyar.  Tot  seguit,  es  redactava  l'ordre  d'emissió,

destinada al mestre de la seca.

Quan es decidia iniciar una nova encunyació a la seca de Barcelona, el rei personalment

podian fer-se'n càrrec, delegant les responsabilitats en el mestre de la seca. En aquest cas, l'exercici

de  l'encunyació  l'exercia  el  monarca  de  manera  directa.  Però,  més  sovint,  el  rei  delegava  la

responsabilitat directa a favor d'un arrendador, el qual pagava una certa quantitat de diners, com en

els  arrendaments  municipals  d'oficis  o  explotacions,  a  canvi  de  tractar  d'aconseguir  beneficis

mitjançant la fabricació de moneda: el mecanisme fou senzill i molt pràctic, pel fet que el rei rebia

un  ingrés  per  l'arrendament,  es  reservava  els  drets  sobre  la  moneda,  i  evitava  els  possibles

entrebancs logístics i econòmics que en sorgíren. L'arrendament solia fer-se mitjançant una societat

de capital, és a dir, una unió de diversos mercaders, comerciants, burgesos benestants o ricshomes

que aportaven, a parts iguals o per percentatges, un capital de risc del qual esperaven obtenir guanys

en acabar el contracte d'arrendament. En aquesta situació, el mestre de la seca solien escollir-lo els

propis socis arrendadors o, també, un d'ells podia exercir el mestratge de la moneda.

L'ordre d'emissió havia de ser consensuada entre el monarca i els consellers de la ciutat de

Barcelona.  Calia  redactar  un  document,  fruit  del  pacte  establert,  que  recollira  el  o  els  tipus

monetaris a batre, i la seua composició metàl·lica (billó, argent o or), talla, llei i empremtes d'anvers

i revers717. El document en qüestió, o una còpia d'ell, l'entregaven al mestre de la seca, mentre que

715 J. Torres, "Obreros, monederos y casas de moneda", p. 682.
716 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 272.
717 F. Mateu i Llopis no assenyala els passos previs a la contractació i recepció del metall per a encunyar, de manera que
sembla que la seca és un ent sempre en funcionament (F. Mateu i Llopis,  "La técnica medieval de las acuñaciones
monetarias"). La realitat és que la seca es tancava quan l'emissió estava completa i tornava a obrir quan calia emetre
moneda  de  nou.  Manuals  importants  sobre  encunyació  monetària  baixmedieval,  molt  més  recents,  continúen  fent
començar el procés de fabricació amb la compra del metall preciós (veure R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en
la España bajomedieval, p. 154). Sí que ha parat atenció a aquest aspecte la tesi doctoral d'Albert Estrada (A. Estrada,
La Casa de la Moneda de Barcelona, pp. 271 i ss.) i, sobretot, Julio Torres en els seus diversos treballs, sobretot en J.
Torres, "Obreros, monederos y casas de moneda", fent esment als passos previs a que el metall arribara al departament
de contractació, quan ja s'hauria iniciat de manera efectiva la fabricació de moneda.
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una altra còpia, o la part de l'ordre en què apareixia la descripció acurada de la moneda o monedes a

batre, l'entregaven a l'obridor dels encunys.

Llavors, calia començar amb els preparatius per a l'emissió. Si no havia existit continuitat

temporal entre una emissió ja finalitzada i la nova que es pretenia portar a terme, calia convocar els

obrers  i  els  moneders.  Al  mateix  temps,  era  necessari  escollir  els  oficials  que participarien  en

l'emissió; normalment, s'acudia a l'ofici dels argenters per a trobar, com a mínim, dos dels oficials

necessaris, l'assajador i l'emblanquidor. Pel que fa als guardes de la moneda, en el moment en el

qual el rei i els consellers decidien els termes del batiment, el municipi escollia els dos oficials que

exercirien el càrrec. Amb tot el personal al seu lloc corresponent, era l'hora de començar a abastir la

seca per a la producció de moneda.

5.3.1. Les matèries primeres.

Per matèries primeres entenem tots aquells productes extrets de la natura que serveixen per a

l'el·laboració  de  béns  manufacturats,  que  poden  haver  sofrit  una  primera  transformació  per  a

convertir-los  en  materials  útils  per  a  la  fabricació  d'altres  béns.  La  categoria  de  les  matèries

primeres abraça els metalls fins que arribaven a la seca,en un volum bastant baix com veurem, però

també l'aigua, l'argila, la sal o salnitre, el vinagre i les pedres, tant per a treballar-les i convertir-les

en bancs de riells com les lidites, emprades per al toc dels assajadors. Els productes transformats o

semiel·laborats són els metalls lligats o billons que arribaven al departament de contractació de la

seca, el carbó, i les rasures, com el ros de bóta.

Els metalls emprats per a la fabricació de moneda en la seca barcelonesa al llarg dels segles

XIII i XIV foren el coure i l'argent, i a partir de la segona meitat del quatre-cents, també l'or. Cap

d'ells, però, no arribà mai a emprar-se en el seu màxim fi, sinó que en distintes proporcions es

lligaven entre ells718: la lliga més comuna fou el billó, consistent en un percentatge major de coure

que d'argent, però per a aconseguir moneda grossa d'argent, aquest es barrejava també amb una

petita quantitat de coure; pel que fa a l'or, podia barrejar-se només amb argent o incorporar una lliga

doble, amb coure i argent719.

718 La llei de l'or es dividia en 24 unitats anomenades quirats, amb quatre grans per quirat, de manera que l'or pur havia
de tenir una llei de 24 quirats o 96 grans. Per la seua banda, l'argent es dividia en dotze unitats anomenades diners, de
24 grans cadascuna, de manera que a l'argent pur se l'anomenava argent de dotze diners, i havia de tenir 288 grans (J.
Torres, "Obreros, monederos y casas de moneda", p. 682).
719 A les acaballes del segle XVII, Jean Boizard explica de la següent manera la manera de fer les lligues: «La matiere
de la Monoye est, ou precieuse comme l'or & l'argent, ou vile comme le cuivre, ou alliée par le mélange de deux de ces
trois metaux, comme de l'argent ou du cuivre, avec l'or, & du cuivre avec l'argent» (J. Boizard, Traité des Monoyes, de
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El terme billó presenta una doble accepció: s'anomena billó a la lliga en la qual el coure

sobrepassa en un 50% la quantitat d'argent720, però, de manera més àmplia, en època baixmedieval

s'anomenà billó a tot el metall lligat que arribava a la seca (normalment, es parla dels billons, en

plural,  per  a  referir-se  als  objectes  que  els  particulars  o  comerciants  venien  en  la  casa  de

contractació), ja fóra suntuari, monetari, utilitari o de qualsevol altra naturalesa. El fet de no emprar

mai metall pur, o fi, per a les encunyacions i recórrer sempre a la barreja, rau en una raó de caràcter

molt pràctic, la necessitat de millorar les propietats mecàniques de la moneda: reforçant metalls més

o menys maleables i amb un alt grau de desgast, tant per l'ús continu com per l'exposició a l'oxígen i

altres agents d'oxidació, com són l'or i l'argent, s'aconseguia que les monedes perduren més temps

en circulació. A més a més, la lliga les feia més resistents als colps, trencaments o deformacions721.

Els metalls poques vegades arribaven a la seca en forma de matèria primera, és a dir, en barres o

lingots procedents d'explotacions mineres, el que també s'anomena plastra o pasta, sinó que, més

aviat, ho feien transformats en els objectes més diversos, des de joies fins vaixelles, monedes velles

o foranes, o retalls.

Aquestes, però, no foren les úniques matèries primeres i semiel·laborades emprades en la

seca de Barcelona. Una de les primeres amb què la seca havia de nodrir-se fou el  carbó  o coc,

necessari per a fer funcionar els forns de fosa i els d'assaig, emblanquir els cospells i recalfar riells i

planxes. A càrrec del carbó es trobava l'oficial conegut com carboner, però en cas que no hi hagués,

se'n responsabilitzava de la seua compra i distribució el fonedor722. Es feia indispensable un gran

volum  de  combustible,  sobretot  perquè  els  forns  de  fosa  arribaren  a  les  altes  temperatures

requerides per a fondre l'argent (960º C) i el coure (1083º C); calia, llavors, emprar un carbó vegetal

de bona qualitat, que no es consumira de manera ràpida, sinó a poc a poc perquè alliberara tota la

seua energia;  en menor mesura,  també s'emprà carbó mineral,  del  tipus  hulla  o,  menys sovint,

antracita. La seca de Barcelona va utilitzar de manera preferent el carbó vegetal procedent de fusta

de  pi723,  el·laborat  a  les  carboneres  de  les  muntanyes,  sovint  del  Maresme  i  del  Vallès724,  i

transportat després fins Barcelona per a la seua venda. L'ús del carbó queda palès a la documentació

leur circonstances et dépendances. París: 1692, pp. 10-11).
720 A.  Arles,  Entre monnayage officiel et faux-monnayage,  p. 72. L'autor afegeix que s'anomenarà baix billó o billó
negre a la barreja en què el coure s'aproxime a percentatges en la moneda del 90 o 95%; d'aquesta manera, les monedes
fabricades en aquesta proporció són aquelles que reben el nom de diners negres, com per exemple els tornesos negres.
721 A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, p. 73.
722 Veure la nota 682.
723 L'any 1345 s'efectua una compra de carbó a 2 sous i 6 diners (A.C.A., RP, MR, llig. 1965, doc. 1, f. 7r.). En R.
Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 189.
724 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 256.
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per l'aparició de pales per a moure'l725 i de treballadors encarregats de garbellar-lo726, així com del

propi ofici de carboner.

Junt amb el carbó, trobem l'argila, emprada per al recobriment tant exterior com interior

dels forns de fosa727. Després de cada procés de transformació dels metalls, calia adobar els forns,

picant tot el recobriment d'argila intern, des de la graella fins les parets, per a tractar de recuperar la

major quantitat de metall preciós possible que haguera pogut vessar dels gresols. L'argila, un cop

picada, passava a garbellar-se i rentar-se diverses vegades, fins extraure les restes metàl·liques, les

quals havien de ser pesades, enregistrades per l'escrivà i retornades a la fosa728. Abans de tornar a

encendre els forns, s'escombrava la cendra i es tornava a recobrir d'argila; aquest material havia de

ser de bona qualitat, refractari i lliure d'impureses, perquè la temperatura del fornal pujara el màxim

amb el mínim consum de combustible possible. Relacionats amb l'argila, apareixen els maons, un

producte semiel·laborat, emprat en la construcció o recobriment intern dels forns729: com l'argila, els

maons havien de ser refractaris, per a aconseguir un rendiment calorífic òptim que afavorira la fosa

del metall.

Foren també molt importants en el treball de la seca les anomenades taules o bancs per als

riells. Sabem que n'existien de dos tipus: les de pedra i les de ferro. Mentre que les metàl·liques

s'encarregaven a un ferrer, les de pedra solien comprar-se en brut per a obrir en elles els canals,

també anomenats riells, com les barres, on calia vessar el metall fòs dels gresols. Aquestes pedres,

que havien de ser el més planes possible, es compraven a picapedrers o intermediaris, i s'assentaven

en el taller sobre bancs o cavallets de fusta. Calia mantenir-les en bon estat de conservació, així que

calia llimar i netejar constantment els canals730.

Pel que fa a les pedres de toc, aquestes representaven un element essencial i indispensable

per al treball en la seca. Permetien realitzar un assaig ràpid, mitjançant les puntes o tocs d'assajador,

725 En l'any 1353 apareix citada una pala i diversos cistells per al carbó de la fundició en la seca de Barcelona (A.C.A.,
RP, MR, llig. 1971, doc. nº 1, ff. 2v. i 16v.). En R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p.
190.
726 Per exemple, l'any 1345 apareix citat un home que garvella el carbó a la seca de Barcelona (A.C.A., RP, MR, llig.
1965, doc. 1, f. 6r.). En R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 189.
727 L'any 1353 hom cita una càrrega d'argila per als sols dels forns, i huit càrregues més per a adobar-los (A.C.A., RP,
MR, llig. 1971, doc. 1, ff. 3v. i 4v.). En R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 191.
728 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, pp. 203-204.
729 L'any 1348 es documenten diverses càrregues de maons per als forns de la seca de Barcelona (A.C.A., RP, MR, llig.
1967, doc. 1, f. 12r.). En R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 191.
730 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 196. F. Mateu i Llopis cita llimes per a fer
els canals de les pedres rielleres en la seca de València (F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la
monederia", pp. 121-122). En 1345, la seca de Barcelona pagà per picar i riellar les pedres (R. Córdoba,  Ciencia y
técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 197, a partir de A.C.A., RP, MR, llig. 1965, doc. nº1, f. 2v, llibre de
despeses de la seca de Barcelona).
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i  comprovar la llei,  sobretot dels billons que entraven en la casa de contractació.  El procés era

senzill: sobre la superfície negra de la pedra, l'assajador fregava el metall que es volia comparar i, al

seu costat, una o diverses puntes fins trobar la tonalitat més semblant. No se sap ben bé quin tipus

exacte de pedra s'emprava, pel fet que no abunden en estat natural les formacions de color negre:

possiblement fóra,  com encara hui s'utilitza en joieria,  un tipus de  lidita731,  de manera comuna

anomenada pedra de Lídia, melsa o, simplement, pedra de toc. Després de cada assaig, calia netejar

la superfície de la pedra i deixar-la preparada per a una nova prova. Per a mantenir-la en bon estat,

calia fregar-la amb nou.

Per als processos d'emblanquiment, la seca de Barcelona havia de proveïr-se de rasures, que

és el nom que rebien els mordents o àcids emprats en el procés d'emblanquir els cospells. Sabem

que la seca comprava  sal,  salnitre i  ros de bóta. Els primers dos elements, la sal i el nitrat de

potassi  o  salnitre,  s'empraven junt  amb el  ros  de bóta  per  a  provocar  les  reaccions  químiques

necessàries que portaven a emblanquir els discs metàl·lics. Aquest últim element, el ros de bóta,

s'aconseguia de manera natural dels tonells o cubes en què s'emmagatzemava el most per a fer vi:

també se'l coneixia pel nom de tàrtar, encara que actualment és més comuna la denominació d'àcid

tartàric. Aquesta rasura la compraven des de la seca als productors vinícoles de la zona732. Altres

reactius  químics  emprats  en  el  taller  monetari  foren  el  vinagre733,  sobretot  per  al  procés  de

colorament de l'or, gràcies a la seua composició àcida rica en àcids tartàrics i cítrics.

Per últim, es requeria una gran quantitat d'aigua per a les diverses activitats que es portaven

a  terme  al  llarg  de  la  fabricació  de  la  moneda.  Normalment,  l'abastiment  d'aigua  a  la  seca  es

realitzava mitjançant fonts o pous, si l'edifici en tenia, i el líquid s'emmagatzemava en els recipients

apropiats. Quan en època de Pere III es va comprar l'edifici que encara huí es conserva al carrer

Flassaders, la seca va poder abastir-se del seu propi pou, situat en el pati734.

731 La lidita és una varietat de color negre de la radiolarita. Totes dues són roques sedimentàries de gra fi formades per
la precipitació de les closques silícies dels radiolaris, microorganismes que en morir cauen al fons del mar on formen el
llot i es transformen en microcistrals de quars. El mètode d'assaig per tocs es troba ben resumit en R. Córdoba, Ciencia
y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 243.
732 En 1345, la seca de Barcelona compra tres arroves i quinze lliures de ros de bóta a tres diners la lliura, i dues arroves
a cinc sous l'arrova (R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 219, de A.C.A., RP, MR,
llig. 1965, doc. 1, f. 3r, llibre de despeses de la seca de Barcelona).
733 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 261.
734 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 329.
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5.3.2. Obtenció del metall.

El rei no tenia la capacitat d'aportar el metall necessari per a enfrontar una encunyació de

moneda,  de  manera  que  aquest  havia  de  comprar-se.  Fou  el  mestre  de  la  seca  l'encarregat  de

comprar tot el billó i argent necessaris per a portar a terme les emissions monetàries; l'implicació

del monarca, en aquest sentit, sembla que començava i acabava en la redacció de dos tipus d'ordres:

en primer lloc, salconduits a tots aquells que portaren metall a la casa de la moneda 735, i en segon

lloc prohibicions de fosa, venda o extracció de les fronteres del comtat de metall preciós, perquè no

en mancara al territori.  També podia variar l'aforament o el preu de compra dels metalls, per a

beneficiar a la seca, evitant, a banda, l'especulació dels particulars i els comerciants; en un mercat

que s'autoregula per l'oferta i la demanda, la no intervenció reial hauria afavorit la pujada dels preus

en un context d'enorme demanda de metall preciós, fent que l'encunyació no resultara rendible. De

qualsevol manera, en emissions voluminoses i de llarga durada, la seca provocava al cap i a la fi, a

causa de la seua demanda elevada i constant, la pujada paulatina dels preus.

Els metalls emprats per a la producció monetària en la seca de Barcelona, entre l'últim terç

del segle XIII i la primera meitat del segle XIV, foren el coure i l'argent. El  coure és un element

químic que es presenta en la naturalesa com a metall de transició; és un dels més emprats des de

l'Antiguitat, tant sol com, sobretot, en lligues, principalment amb l'argent per a la moneda i amb

l'estany  per  a  aconseguir  bronze.  Posseïx  una  superfície  metàl·lica  brillant  i  és  força  dúctil  i

maleable; com a desavantatge, el seu punt de fusió és elevat, 1083º C.

Pel que fa a l'argent, també anomenat en català plata, és un altre element químic que es

presenta de manera natural com un metall de transició, associat de forma nativa sobretot a les mines

de coure, metall del qual sovint és un subproducte, però també a les explotacions d'or, plom o zinc.

Com a característiques, és un metall brillant, encara que en la seua superfície, en contacte amb

l'oxígen o l'ozó, es produeix un fenòmen d'oxidació o pàtina; és dúctil, un poc menys feble que l'or i

amb una temperatura de fosa de 960º, encara que es pot treballar amb una mica de dificultat en fred.

En estat líquid, és completament maleable, però la seua fusió resulta perillosa pel fet que allibera

sals,  com el  nitrat  de  plata  (AgNO3),  que  són absorbides  per  la  pell,  causant  des  d'irritació  o

dermatitis, com símptomes menors, fins argíries o argirosis736, mareigs, nàusees i, fins i tot, la mort

735 Veure, per exemple, la referència al ban d'Alfons II, en J. Botet,  Les monedes catalanes, vol. 2, p. 76, referència
documental A.C.A., reg. 66, fol. 160.
736 L'argíria és un canvi generalitzat en la coloració principalment de la pell cap a una tonalitat grisenca o blavosa.
L'argirosi és la mateixa dolència, localitzada en un o alguns punts del cos.
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per inhalació dels gasos; per aquesta raó, els equips de les fornals extremaven les precaucions per

evitar no només cremar-se amb el metall fós, sinó també emmalaltir per la seua causa737.

Existíren diverses maneres d'aprovisionament de metalls en les seques baixmedievals, però

totes elles passaren sempre per la compra del material en el taulell de la seca, o el departament de

compra. Qualsevol de les compres quedava registrada de manera minuciosa en el llibre de fondies,

del qual s'encarregava l'escrivà. Hem distingit quatre vies d'arribada de l'argent i el billó a la seca:

compra del metall en plastra, compra del metall billonat, utilització de monedes pròpies o foranes i

reaprofitament de les restes de producció del taller.

a) Compra del metall en plastra.

S'anomena plastra, o pasta, al metall que arribava a la casa de la contractació o compra de la

seca  directament  des  de  les  mines,  o  des  dels  llocs  de  fosa  (normalment  propers  als  punts

d'extracció), en forma de plastres, riells o lingots. No fou la manera més comuna per a que el metall

arribara a les  seques, a excepció d'alguns casos puntuals: l'argent de les mines de Melle serví per a

abastir  la  producció  de  moneda  francesa  al  llarg  dels  segles  VIII  al  X,738 la  seca  de  Lyon  va

beneficiar-se de l'argent extret de la mina de Pampailly durant el segle XV, encara que el seu volum

no  fou  gaire  important739,  la  seca  d'Esglésies  es  fundà  tot  just  al  costat  d'unes  importants

explotacions argentíferes, i la seca de Montpeller, ja en temps de la senyoria de Jaume I, s'aprofità

de les properes mines de l'Hérault740. Són alguns exemples, però, que sembla que poc ténen a veure,

ara per ara, en l'estat actual dels nostres coneixements, amb la realitat peninsular741. Per al cas de la

seca de Barcelona, els estudis resulten encara molt primerencs, i no podem afirmar que hi haja

indicis clars d'abastiment des de les mines, malgrat que açò podria haver estat possible. Sens dubte,

és una interessant línia d'investigació.

737 Per a les mesures de protecció adoptades pels fonedors, veure l'epígraf 5.2.1, e, d'aquest treball.
738 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 158.
739 Resulta força interessant l'estudi d'aquesta mina, encara que en un període que supera el  nostre àmbit  d'estudi,
publicat en P. Benoit,  La mine de Pampailly, XVe-XVIIIe siècles, Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes, Lyon:
1997. 
740 Els jaciments d'argent de la vila d'Esglésies, a Sardenya, s'explotaren de manera efectiva i bastant intensa, com dóna
a entendre la documentació de la seca al segle XIV, en la qual apareix registrada diverses vegades la compra de plastres
d'argent,  és a dir,  de matèria  argentífera refinada proveïda pels forns de copel·lació del  mateix establiment miner,
després  d'un  primer  afinament  posterior  a  l'extracció.  Tant  per  a  la  referència  a  la  seca  d'Esglésies  com a  la  de
Montpeller, veure R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 158.
741 Només podem citar, en aquest sentit, el treball cronològicament tardà per al nostre àmbit d'estudi de J. Sánchez i J.
Pérez, "Minería y acuñación", en Historia de la Ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Siglos XVI y XVII  (J.
Mª López Piñero, coord.), vol. III, Junta de Castilla y León, Salamanca: 2002, pp. 467-501.
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La mineria, en la Corona d'Aragó, fou una regalia que, com en gairebé tots els àmbits en els

quals calia una explotació, fou arrendada per tercers i per companyies de capital, que buscaven una

inversió  beneficiosa.  Els  monarques  aragonesos  signaren  tant  contractes  d'arrendament  de

l'explotació minera, com privilegis a particulars perquè prospectaren els territoris sota jurisdicció

reial a la recerca de nous jaciments de mineral preciós. L'escassa atenció que paren els llibres de

fondies,  almenys  per  ara,  sobre  les  compres  de  material  d'explotació  minera,  fa  pensar  que  el

producte de la mineria anava destinat a altres assumptes allunyats de l'encunyació monetària, però

sense descartar que una part que encara desconeixem puguera vendre's a la seca. 

Hem d'insistir en aquest precari estat actual dels coneixements sobre els usos de la mineria

en el comtat de Barcelona. No obstant, han despuntat alguns estudis que posen de manifest, en el

cas  català,  la  presència d'importants  explotacions  mineres baixmedievals  en la  Catalunya nova.

Caldrà seguir de ben a prop aquestes línies d'investigació, pel que podran aportar en un futur. En

concret, s'han centrat en l'estudi de les mines del Comtat de les Muntanyes de Prades i Baronia

d'Entença, on s'explotà l'argent al llarg del segle XIV. No ens resulta desgavellat pensar que, davant

el desconeixement gairebé general d'aquestes mines, n'hi haja d'altres que encara romanguen en

l'àmbit d'estudi local.

La zona que arribà a comprendre el Comtat de les Muntanyes de Prades i Baronia d'Entença

ocupa, a grans trets, l'actual comarca del Priorat, en la província de Tarragona. L'any 1313, el rei

Jaume  II  feu  concessió  als  monjos  cartoixans  d'Escaladei,  amb  casa  a  Bellmunt  del  Priorat

(Tarragona),  la  facultat  per  a  trobar  en  el  territori  sota  la  seua jurisdicció,  junt  al  riu  Siurana,

qualsevol mina nova que hi hagués i  beneficiar-se de la seua explotació de manera exclussiva.

D'entre les mines ja conegudes dins de les terres dels cartoixans, destaca la mina Espinós per la seua

antiguitat742; aquesta, segurament, es trobava en rendiment ja en el segle XIII o fins i tot abans.

Malgrat tot, l'explotació tant dels monjos com la més antiga sembla circumstancial, i el vertader

aprofitament dels jaciments no es produiria fins la creació del Comtat de les Muntanyes de Prades i

Baronia d'Entença; abans d'aquesta senyoria, el rendiment de les mines es limità a l'extracció de

plom, sent l'argent un mineral secundari.

El Comtat de les Muntanyes de Prades el creà Jaume II l'any 1324, unint-li d'immediat les

terres de la Baronia d'Entença, sobre l'antic terme castral de Siurana743. El territori, que comprenia

les poblacions de Falset (la principal, i amb castell senyorial), Bellmunt, Siurana, Cabacés, Móra,

742 J. Abella, Minerals i mines de la conca de Bellmunt del Priorat, p. 19.
743 Açò fou possible gràcies a que en l'any 1321, la Baronia d'Entença va passar a mans de Jaume II a causa de la mort
de Guillem d'Entença (1294-1321) sense descendència. Quan el 1324, el rei decidí crear el Comtat de les Muntanyes de
Prades, annexà aquestes possessions a la nova senyoria.
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Tivissa, Marçà, Garcia i Pratdip, li fou atorgat al fill del rei, Ramón Berenguer744. L'any 1342, però,

Ramón Berenguer permutà el Comtat de les Muntanyes de Prades i Baronia d'Entença amb el seu

germà Pere, aleshores comte d'Empúries. Així, Ramón es convertia en el comte emporità i el seu

germà Pere en el comte de Prades i baró d'Entença. Sembla que el comtat de Ramón Berenguer no

centrà la seua atenció en la riquesa argentífera del territori,  de la qual l'alcofoll era el principal

producte, de manera que va ser durant el comtat de Pere, i des del mateix any 1342, quan començà

el veritable interés en l'explotació de les mines: fou precissament el  comte Pere qui emeté tres

ordenances per a reglar l'activitat dels crossos del seu comtat, regulant des del treball dels crossers

(recull aspectes tan tècnics com la manera en què havien de fer-se les fites i els obrats, o l'obligació

de construir albellons i xemeneies de ventilació per a les galeries més grans) fins la manera en què

es repartiria el metall entre els miners i el senyor745. Les ordenances foren promulgades els anys

1344, 1348 i 1352746, millorant, cadascuna de les noves, diferents aspectes de l'anterior, sens dubte

pel  caràcter  una mica pioner del  treball  d'explotació argentífera que el  comte anava bastint.  El

comte  Pere  s'havia  proposat  relegar  la  producció  d'alcofoll,  que  no  donava  gaire  guanys747,  i

extraure el  major  benefici  possible;  així,  començà a  afavorir  la  intensificació de la  mineria  de

l'argent, no només permetent l'apertura de nous crossos, sinó privilegiant els crossers que acudíren a

treballar-hi.

Abans de tot açò, a la mort del rei Alfons III,  l'any 1336, el llavors Pere d'Empúries va

esdevenir marmessor del seu testament. Des d'aquesta posició, el futur comte de Prades gestionà

l'illa de Sardenya, entre els anys 1336 i 1355, quan el rei Pere III se'n va fer càrrec. La dada resulta

744 M.  Flores,  "Les mines de Bellmunt al segle XIV",  Cros Ric, 1: 2003,  s.p.; veure també el mapa publicat en A.
Martínez Elcacho,  "Las ordenanzas promulgadas en 1352 para explotar la plata en el Condado de las Montañas de
Prades y Baronía de Entenza", Historia. Instituciones. Documentos, 33, UNED, Madrid: 2006, p. 426.
745 El metall era guardat en un armari en una de les dependències del castell de Falset, anomenada «casa de les mines».
Els crossers no cobraven un sou fixe, sinó que ho feien en proporció al metall aportat. El metall de cada crosser, grup de
crossers o societat d'explotació era custodiat en una caixa particular, i l'escrivà en prenia nota. Quan calia pagar als
crossers, l'assajador feia un assaig del metall per a determinar la seua puresa: en funció d'aquesta, i de la mena d'on
s'hagués extret el metall, més pobra (aquestes mines gaudien de major avantatge a l'hora del pagament, per a afavorir
que els crossers les explotaren i no quedaren abandonades) o més rica, se'ls entregava una part proporcional als crossers.
El comte, però, al cap i a la fi no els entregava el metall cru, sinó que els el comprava a preu de mercat i els feia el
pagament en moneda. Per a tot aquest procés, veure A. Martínez Elcacho, "La explotación de la plata en el condado de
las montañas de Prades (Tarragona) durante la Baja Edad Media",  Mineria y metalurgia históricas en el  sudoeste
europeo (Puche, O.; Ayarzagüena, M., eds), Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero y
Sociedad Española de Historia de la Arqueología, Madrid: 2005, pp. 357-363.
746 A.  Martínez Elcacho,  "Las ordenanzas promulgadas en 1352 para explotar la plata", on fa un aproximació a les
ordenances de 1344 i 1348, i un acurat estudi de la de 1352. També se n'ha ocupat dels aspectes d'aquestes ordenances
M. Flores, "Les mines de Bellmunt al segle XIV", i M. Flores, "Crossers: els miners prioratins dels segles XIV i XV",
Lo Violí, Revista Cultural del Priorat, 4, Reus: 2007, pp. 8-10.
747 De fet, l'anterior comte, Ramón Berenguer, hagué de realitzar diverses vendes per a afrontar pagaments, en J. Abella,
Minerals i mines de la conca de Bellmunt del Priorat, p. 20.

239



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

força interessant pel fet que, des de la seua posició com administrador, va poder conèixer no només

la riquesa en argent, sinó també la manera en que s'explotava a les mines de la vila d'Esglésies. Així,

sembla que el comte de Prades realitzaria després diverses crides atorgant privilegis i avantatges a

tots  aquells  crossers  sards  que desitjaren  traslladar-se al  Comtat  de  les  Muntanyes  de Prades  i

Baronia d'Entença per a treballar en els crossos prioratins quan en prengué el control: es coneixen,

almenys, dues arribades de sards per a explotar els crossos, una l'any 1343 i una altra el 1349,

després de la mortandat que sembla va causar la pesta en la senyoria. A banda, els crossers sards

aportaren nous coneixements i novetats tècniques per a millorar l'explotació dels crossos, que foren

molt ben acollides pel comte Pere. I no només això, sinó que, a poc a poc, els sards acabarien per

introduïr-se en l'administració comtal748.

Les relacions del comte Pere amb la Corona foren immillorables: fill de Jaume II, germà

d'Alfons III i oncle de Pere III749. Sembla que l'explotació de les mines fou un monopoli senyorial

bastant  important,  i  encara  que  el  seu  volum potser  no  arribara  a  comparar-se  amb  les  grans

explotacions argentíferes d'Esglésies, Melle o Pampailly, proposem la possibilitat que una part de

l'argent extret  dels crossos del Comtat de les Muntanyes de Prades i Baronia d'Entença pugués

arribar a la seca de Barcelona, bé per venda directa, bé mitjançant intermediaris que compraren

l'argent al comte i després el portaren al taulell de la seca, en plastra o transformat en barres o

lingots. Es tracta d'una línia d'investigació verge que, pensem, pagarà la pena emprendre.

Molt menys conegudes i pitjor investigades són les mines de la zona pirinenca. Sembla que

gaudiren d'un cert reconeixement les mines de plata de les muntanyes i valls de Benasque, a Osca:

almenys des del segle XII es trobaven en funcionament, gràcies a la concessió que feu Alfons I l'any

1182 a Arnau de Benasque, cedint-li la meitat de l'argent que aconseguira extraure de la vall750.

Malauradament,  ignorem gairebé  tot  d'aquestes  explotacions  argentíferes  i  la  seua  evolució.  Al

Sobrarb també es coneix activitat minera, però centrada sobretot en el segle XX (destaquen les

mines de Parzán, amb llarga tradició minera, Serra de Liena i Monte Ruego); algunes de les mines

ja es treballaven en època romana, sobretot per la galena. De nou, per desgràcia, quasi res sabem de

la seua activitat en època medieval. 

748 M. Flores, "Els sards de les mines de Falset al segle XIV", Cros Ric, 2: 2004, s.p.
749 Durant el regnat d'aquest, apareix com a assajador a la seca de Barcelona un personatge anomenat J. de la Seda, l'any
1367, segurament el mateix Joan de la Seda que havia estat assajador a la casa de la mina del castell de Falset entre els
anys 1348 i 1352 (J. Pellicer, "Aportació a l'estudi dels mestres de la moneda", pp. 445-446; J. Abella, Minerals i mines
de la conca de Bellmunt del Priorat, p. 20; M. Flores, "Els sards de les mines de Falset al segle XIV", s.p.). 
750 Veure una interessant, encara que discreta aproximació en I. Subías et alii, "Explotaciones mineras del entorno del
Hospital de Benasque: geología y encuadre histórico", Macla, 9, Madrid: 2008, pp. 239-240.
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b) Compra de metall billonat.

De les compres de billons als particulars, o als comerciants, procedia el major volum de

metall que entrava en la seca de Barcelona751. En aquest cas, s'entén el billó, o millor els billons,

com tot aquell objecte metàl·lic treballat amb una lliga de proporció variable: vaixelles d'argent

(plats, copes, coberts...752), peces de luxe o joies, retalls, trossos  de metall d'altres peces que havien

estat partides, barres o pans aportats pels particulars, monedes antigues o foranes i, en definitiva,

qualsevol tipus d'objecte metàl·lic, amb argent en la seua composició, que la seca pugués comprar i

ficar en els forns de fosa753. També la casa de contractació comprava objectes de coure o restes

d'aquest metall, necessari per a fer les lligues de la moneda754.

La seca es nodria de les aportacions dels particulars i de comerciants que compraven els

objectes al detall i després els revenien a la seca. Els billons podien provenir de qualsevol lloc i

circumstància, de manera que foren comuns, al llarg dels segles XIII I XIV, els bans reials atorgant

salconduit a tots aquells que n'aportaren a la seca. Aconseguir el metall fou un assumpte de màxima

importància per a l'obratge de la moneda, així que els diferents monarques van tindre molta cura en

fer protegir tots aquells que en contribuïren. Els salconduits els garantitzaven protecció pels camins,

passant per alt certs crims menors i deutes pels quals, en un altre moment, se'ls hauria pogut detenir

i empresonar755. 

751 «La aportación de metal amonedable a los talleres monetarios por los particulares, debió ser una de las principales
fuentes de “materia prima” con que contaban las Fábricas de Moneda, sobre todo antes del descubrimiento de América,
pues tanto en la Corona de Aragón como en la de Castilla se conocen disposiciones que reflejan la preocupación de los
gobernantes  por  los  problemas  que  planteaban  estas  aportaciones»,  en  J.  Lluis  y  Navas-Brusi,  "Notas  sobre  la
legislación y organización de las cecas de Juan II y Enrique IV", Ampurias, 13, Barcelona: 1951: p. 138.
752 L'any 1338 s'ementa la recepció d'argent comprat en vexela, és a dir, en forma de vaixella (A.C.A., reg. 1298, ff. 95 i
ss., en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp. 290-310, doc. XXII.
753 Encara que  sobrepasse  el  nostre  marc  cronològic,  cal  destacar  els  objectes  d'argent  que  arriben  a  la  seca  de
Barcelona entre els anys 1414 i 1416, entre els quals s'hi troben copes, escudelles, pans i eines (F. Udina, "La ceca de
Barcelona en tiempos de Fernando de Antequera", p. 41, i R. Córdoba,  Ciencia y técnica monetarias en la España
bajomedieval, p. 155).
754 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 188. També recullen aquesta tendència a
emprar en les seques els objectes metàl·lics per a fondre'ls A. Blanchet i A. E. Dieudonné,  Manuel de numismatique
française, vol. 2, París: 1912, p. 32, J. Boizard, Traité des Monoyes, pp. 45-50, i A. Arles, Entre monnayage officiel et
faux-monnayage, pp. 73-74.
755 El que no es passava per alt eren els crims de bandidatge o de lesa magestat:  «Ita quod in veniendo ad ipsam
monetariam stando, ac etiam redeundo non possint detinere, marchari, pignorari, seu etiam impediri culpa, crimine, aut
debitis alienis, nisi principales fuerint in eis, aut fideiussorio nomine obligati nec etiam in his casibus, nisi prius in
eisdem  fatica  fuerit  de  directo.  Ab  hoc  tamen  guidatico,  et  assecuramento  excludimus  fures  fractores  itinerum,
fabricatores falsae monetae, et qui crimen laesae commisserit maiestatis». Del guiatge que ofereix Pere III el 25 de maig
de 1362 a tots aquells que aportaren argent o billó a  les seques per  a  encunyar moneda (J.  Salat,  Tratado de las
monedas, vol. 2, pp. 36-37, doc. XXXIII).
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Arribat el metall al taulell de la seca, el mestre de la moneda examinava els billons amb

l'ajuda de l'assajador i el balancer. L'assaig que es feia en la casa de la contractació solia ser sempre

el  més  senzill  i  ràpid,  i  el  menys  destructiu  (sempre  hi  havia  la  possibilitat  que  les  peces  no

interessaren a la seca o el venedor no acceptara el preu de compra i se les endugués), l'anomenat pel

mètode de tocs: sobre una pedra melsa, l'assajador fregava els elements dels quals calia saber la llei,

i al costat fregava una a una les puntes del seu joc de tocs fins que arribava a una coloració semblant

o igual entre un dels tocs i la fregada del billó. Com que cada punta tenia assenyalada la seua pròpia

llei, podia aproximar a l'instant la dels objectes que els havien portat a la seca. El balancer, per la

seua banda, els pesava, valorant-los en marcs, lliures i unces, i tot quedava anotat, pes i llei, per

l'escrivà en el llibre de fondies en el cas que el mestre arribara a un acord de compra. Amb el

resultat de l'assaig i la pesada, el mestre podia fer una oferta al venedor, en funció del valor en cada

moment del metall, de la lliga dels objectes, de la puresa o fi del metall i del pes. Si s'arribava a un

acord, la seca pagava el preu en moneda i els objectes quedaven custodiats pels guardes, bé en una

caixa, bé en una sala de la seca coneguda, en Barcelona, com a cambra del tresor756.

c) Reutilització de monedes.

Un altre mitjà d'aprovisionament, relacionat amb la compra de billons, fou l'arribada a la

seca de monedes per a la seua fosa, tant del propi territori com foranes. La composició en argent i

coure de les monedes, tant les de billó com les grosses, representava una manera pràctica i barata

d'aconseguir matèria primera per a la fosa, però presentava l'inconvenient que calia afinar-les abans

de lliurar-les al fonedor. Les pròpies solien provenir de retirades massives de circulant o d'ordres

com la de Pere III de portar els croats curts de pes a la seca de Barcelona, per a refondre'ls757.

Pel que fa a les monedes foranes, entra en joc l'especulació amb el metall preciós contingut

i,  sobretot,  les  equivalències  respecte  a  la  moneda pròpia.  Normalment,  interessava  la  moneda

grossa, per la seua major composició en argent. Les monedes foranes emprades per a la fosa foren

aquelles amb un preu de compra baix, per a evitar pèrdues, clar: l'operació de portar a vendre a la

seca moneda en circulació en altres territoris fora de la Corona d'Aragó només podia ser rendible

quan el  canvi de la moneda estrangera es trobava descompensat a la baixa respecte la moneda

pròpia. Aquesta acció resultava dolenta per al territori d'in provenia la moneda, pel fet que suposava

756 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 285.
757 Ja s'ha tractat aquesta qüestió en l'epígraf 3.7 d'aquest treball. De totes maneres, tornem a remetre a R. Treton, El
llibre de les monedes de Barcelona, pp. 106-107, doc. 22.
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una retirava parcial  del  circulant,  i  obligava l'autoritat  emissora a  no poder reutilitzar el  metall

d'aquelles peces en les seues pròpies seques. Fou un recurs especialment valuós quan la quantitat de

metall en billons era escàs o limitat, i si no hi havia mines d'argent que poder explotar758.

d) Reaprofitament de les restes de producció.

Una de  les  opcions  més  emprades  per  a  proveïr-se de metall,  després  de  la  compra  de

billons, fou el reaprofitament de totes les restes que deixava el procés de fabricació de la moneda,

principalment en forma de cisalla. Fou una mesura d'estalvi que ha quedat registrada de manera

minuciosa  en  els  llibres  de  la  fosa  i  en  els  comptes  retuts  periòdicament  al  Mestre  Racional:

descriuen amb tot detall la quantitat que entrà lligada a fondre, quant rendí, quant es perdé en el

procés i quant se'n recuperà després d'adobar els forns de fosa, hi ho fa distingint l'argent del coure.

Aquests registres tan detallats demostren fins a quin punt l'autoritat emissors i els arrendadors de

l'encunyació desitjaven produïr el màxim amb la mínima despesa, i fins a quin punt també arribava

el control municipal sobre la producció monetària759.

Acabada una o diverses fornades, es procedia a picar tot el recobriment d'argila de l'interior,

escombrar les restes del repicat i la cendra, i rentar-les i garbellar-les diverses vegades fins que

s'acabava de recuperar tot el metall que vessava dels gresols durant la fosa. Aquesta senalla (cisalla)

la pesava el balancer, s'afinava per a convertir-la en granalla (metall fi en grans o petites porcions

de mida reduïda), i retornava al procés de fosa. També s'aconseguia cisalla dels obrers, sobretot dels

talladors: la cisalla la produïen del retall dels quadres a partir de les planxes, i dels cospells a partir

dels quadrats. Tota aquesta cisalla la pesava el balancer per a comprovar que, junt amb els cospells,

mantenia el volum que se'ls havia entregat; tot seguit, els guardes feien les corresponents levades de

cospells i custodiaven la cisalla per a entregar-la en el moment adequat al fonedor. De la mateixa

manera, s'havia de picar els gresols per a recuperar la màxima quantitat de metall adherit o absorbit,

seguint el mateix procés: rentats i garbellats successius, fins recobrar-lo tot760.

758 «Si ces derniers [les pays étrangers] se trouvent sans mines exploitables ou que leurs espèces sont frappées dans des
alliages de titres inférieurs à ceux qu’utilisent leurs voisins, ils peuvent être encouragés à considérer les monnayages
étrangers  comme les  matières  premières  de leurs  propres  fabrications monétaires»,  en  A.  Arles,  Entre monnayage
officiel et faux-monnayage, p. 73.
759 Veure els comptes retuts en 1338 al Mestre Racional per Pere Vicens, en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp.
290-310, doc. XXII.
760 J.  Botet,  Les  monedes  catalanes,  vol.  3,  p. 292,  R.  Córdoba,  Ciencia  y  técnica  monetarias  en  la  España
bajomedieval, pp. 201-205
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També els moneders produïen cisalla, en concret en forma de monedes repicades, partides o

amb els encunys massa desplaçats. Els moneders les apartaven, el balancer les pesava junt amb les

bones i els cospells que no havien estat encunyats, i comprovava que el pes fóra igual que l'entregat

al començament del dia. Els guardes de la moneda guardaven les monedes dolentes apartades, junt

amb alguna altra que, en una revisió, puguéren detectar, fins lliurar-li-les al fonedor. De la mateixa

manera, també tornaven al fonedor diners, blancs o encunyats, procedents de levades dels guardes

de la moneda que no s'havien assajat, o restes d'assaigs que ja no calia seguir guardant761.

5.3.3. L'assaig.

El procés d'assaig havia de realitzar-se en determinats moments de la cadena de producció

de la moneda: durant la recepció del metall en la casa de contractació de la seca, en acabar els riells,

sobre els cospells i durant l'enserrament final i el deslliurament. A excepció del primer cas, en tota

la  resta  l'assaig fou un dels  passos  més  importants  de l'obratge,  pel  fet  que permetia,  en cada

moment, conèixer si la llei de la moneda s'adequava al que havia estat pactat i manat. Pel que fa a

l'assaig realitzat durant la recepció del metall, tingué dues funcions importants: la primera, com ja

hem explicat, saber el fi del metall i la proporció o lliga present en els objectes que es portaven a

vendre, i la segona i més important, pagar al venedor el preu just pel metall aportat.

Van existir dos mètodes d'assaig, emprats a les seques baixmedievals. El més utilitzat fou

l'anomenat  per copel·lació,  seguit  pel mètode de tocs.  Tots dos posseïen uns graus de fiabilitat

bastant variables. L'únic encarregat dels assaigs fou l'assajador, vigilat sempre pels guardes de la

moneda; en alguns assaigs podia trobar-se present també el mestre de la seca, però qui no podia

mancar-hi mai era l'escrivà, qui registrava en el llibre corresponent els resultats obtinguts.

a) Assaig pel mètode de tocs.

Fou el mètode més senzill i també el menys precís, pel major grau d'error que presentava. Es

basa en la simple comprovació de la llei de l'argent fregant el metall sobre una pedra melsa, de toc o

negra, sense la necessitat d'obrar una separació física entre els distints metalls que composaven la

lliga762. No fou un mètode destructiu, perquè només calia que l'assajador fregara sobre la melsa un

761 L'any 1338 es tornen al forn de fundició 794 diners d'assaigs que no foren guardats a les caixes, en J. Botet,  Les
monedes catalanes, vol 2, p. 304.
762 En els inventaris de la seca de València al segle XV apareixen sovint. En el de 1459 se n'apunten tres: «Item vna
pedra de toch dita la melsa gran ab son stoig de cuyro. Item altra pedra de toch de llarch de hun palm de larch (?)
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poc de l'objecte del qual calia obtenir la llei, de manera que, amb l'aspre de la superfície granulosa,

deixava un rastre d'una tonalitat determinada; tot seguit, agafava el joc de puntes i, al costat de la

primera marca de coloració, anava fregant la punta de les varetes fins apropar-se el més possible a

aquell rastre deixat per l'objecte763. Per a facilitar la feina, cada vareta portava gravada en la part

superior la seua llei. 

Per la seua senzillesa i rapidesa, fou el mètode emprat en el departament de compres per a

comprovar  llei  i  lliga  dels  metalls  que  s'hi  portaven  per  a  vendre,  malgrat  els  problemes  que

presentava: resultava molt subjectiu, només vàlid per l'experiència de l'assajador, molt aproximatiu i

subjecte a marges d'error que, depenent del joc de puntes, anirien des de mig diner de llei fins a un

diner  sencer764.  Cada  punta  o  vareta  estava  fabricada  amb  una  lliga  diferent  d'argent-coure;

habitualment n'eren onze, distribuïdes de menor a major llei, des d'una llei d'un diner d'argent per

onze de coure, fins una llei d'onze diners d'argent765.

b) Assaig per copel·lació.

La  copel·lació  fou  una  operació  d'assaig  destinada  a  determinar,  de  manera  exacta,  la

quantitat de metall preciós, argent o or, present en una determinada lliga766. Es tracta d'una forma

d'assaig molt  més fiable que no el  mètode de tocs,  pel  fet  que no depèn de la  subjectivitat  de

l'assajador, sinó de la quantitat de metall fi que, després de l'operació, es pot recuperar. S'assembla

molt a l'afinament, perquè ambdós processos es basen en la separació física del metall noble de la

resta de metalls que conformen la lliga, gràcies a l'oxidació per calor i la qualitat d'absorció que

ténen les copel·les767.

ayrada.  Item  altra  pedra  de  toch  poqua» (ARV,  Batllia,  Contractes,  ff.  1609-1613);  en  l'inventari  de  l'any  1465
n'apareixen dues, que deuen ser les mateixes que les del 1459, la qual cosa indica la perduració dels elements de la seca:
«Item vna pedra de toch la qual dien melsa cuberta en un stoig de cuyro. Item vna pedra de toch quadrada e vna altra
pus chiqua» (ARV, Batllia, Contractes, f. 302); en el de l'any 1476 tornen a inventariar-se tres pedres de toc, però sense
diferenciar en aquesta ocasió unes de les altres: «tres pedres de toch» (ARV, Batllia, Contractes, f. 655).  Totes les
referències  en  F.  Mateu  i  Llopis,  "El  vocabulari  medieval  de  l'exercici  de  la  monederia",  pp.  120,  124  i  126,
respectivament.
763 «Y si fuere de su color de la punta que fuere, serà de aquella ley», en J. de Arfe, Quilatador de oro, plata y piedras,
Madrid: 1678, p. 25. 
764 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 240.
765 Sembla que allò recomanable era tenir un joc d'onze puntes, amb un diner de diferència entre cadascuna: «se tendràn
tambien onze puntas, hechas de diversas ligas», en J. de Arfe, Quilatador de oro, plata y piedras, pp. 24-25, on l'autor
explica de quina manera s'han de fer les puntes de toc. Per a les aportacions, tardanes per al nostre objecte d'estudi, d'A.
A. Barba i G. Agricola, veure R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 240.
766 L. N. Vauquelin, Manuel de l'essayeur, París: 1812, p. 27.
767 Una aproximació experimental a aquest procés es pot trobar en F. Téreygeol i N. Thomas, "La coupellation des
alliages cuivre-argent: approche expérimentale de l'essai d'argent par voie sèche",  Revue d'Archéométrie,  27, Nièvre:
2003, pp. 171-181.

245



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

L'assaig per copel·lació fou el més emprat en totes les seques europees de la Baixa Edat

Mitjana per a determinar de manera segura, durant la cadena de producció de la moneda, la llei

present en riells, cospells i monedes en cada moment. Requereix d'uns materials de treball molt

específics: d'una banda, les copel·les, anomenades en època medieval cendrades768, i d'una altra els

forns de copel·lació, anomenats també forns o fornets d'assaig o de mufla, encara que, abans de

l'inici de les innovacions tècniques d'època baixmedieval, es feien servir les pròpies fornals.

 El primer pas per a portar a terme un assaig per copel·lació consistia en la fabricació de les

copel·les. D'aquesta tasca s'encarregava, normalment, el propi mestre de la seca, de manera directa

o indirecta.  Les cendrades, per la seua composició,  eren extremadament fràgils, de manera que

resultava molt complicat encarregar-les i transportar-les fins la seca; a banda, per la naturalesa dels

seus materials, no les podien fabricar els terrissers, com sí feien amb els gresols de fosa, ni hi havia

oficials externs a la seca especialitzats en la producció d'aquests recipients769. Les cendrades es feien

amb argila i cendres rentades de diversos tipus, vegetals, ossies i, sobretot, de banya, barrejades en

el seu pes just i en la proporció exacta. Precisament a causa de la seua composició, les troballes

arqueològiques de cendrades són bastant escases, en comparació amb altres elements de les seques

medievals770.

El mestre, o la persona en qui delegava la tasca, barrejava i aglutinava les matèries per a

crear, amb l'ajuda de motles, petits vasos oberts amb una cavitat o cara còncava en la part superior.

Es  tractava  de  vasos  troncocònics  truncats  i  menuts,  de  petita  alçada,  base  plana  o  una  mica

convexa, oberts, amb una cavitat superior amb vorell i una mica exvasats, i amb un perfil més o

menys còncau771. En secció, la matèria té la coloració grisenca de la cendra, per ser el seu element

768 És el nom que apareix en la documentació medieval, derivat, com resulta evident, del material del qual es composen,
la cendra. El terme copel·la no apareixeria fins al segle XVI, derivat de  cupella, paraula llatina per a designar una
copeta (R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 248).
769 M. Martinón-Torres, N. Thomas, Th. Rehren i A. Mongiatti, "Identifying materials, recipes and choices", §22. 
770 El fet que estiguen composades de cendres les fa molt vulnerables al pas del temps i tots els agents d'alteració que
actúen en un context arqueològic, de manera que en les troballes arqueològiques aproximadament el 40 fins el 70% del
volum trobat de copel·les correspon als òxids bàsics, és a dir, als metalls absorbits per la cendrada, mentre que la major
part de la cendra ha desaparegut. De copel·les noves no se n'ha trobat cap, ja que la manca d'oxids de metall absorbits
pel cos del recipient ha impedit la seua conservació, desapareixent la cendra en el context arqueològic (M. Martinón-
Torres, N. Thomas, Th. Rehren i A. Mongiatti, "Identifying materials, recipes and choices", §23).
771 Les  cendrades trobades a Montbéliard ténen un diàmetre de boca de 33 mm i un espesor de 13 mm (Martinón-
Torres, Thomas, Rehren i Mongiatti, 2008: §4), mentre que les de Grange Road a Bermondsey, Londres, oscil·len entre
els 27 i els 30 mm de diàmetre (H. White, Grange Road, Bermondsey, London: scientific examination of the cupels, pp.
10-12),  encara que també n'han aparegut en altres contexts arqueològics,  com a la Torre de Londres,  on ténen un
diàmetre de boca al voltant dels 5 cm, o Hounslow, Londres (on la factoria de porcellana Isleworth reutilitzava les
cendrades com a additiu per a la fabricació de porcellana), o Pymont, França (H. White,  Grange Road, Bermondsey,
London:  scientific  examination  of  the  cupels,  pp. 1-2).  Tots  aquests  exemples,  però,  daten  d'època  moderna.  Les
copel·les trobades a la casa de la moneda d'Oporto oscil·len entre els 3,4 cm i els 4,4 cm de diàmetre superior i els 2,8 i
els 3,4 cm de diàmetre inferior, les quals s'ajusten a les dimensions més comunes per a aquest tipus de peces, establertes
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principal, amb algunes inclussions de divers tipus; l'exterior, per l'acció del foc, apareix ennegrit,

mentre que a l'interior s'hi troben les restes adherides del procés de fosa dels metalls oxidats.

Les cendrades havien de fer-se cada cop que calia realitzar un assaig, o afinar metalls. Se'n

podien fabricar diverses, per a distints assaigs. Les cendrades, no obstant, havien d'utilitzar-se el

més aviat possible, o començaven a perdre les seues propietats. Una sèrie de cendrades només era

vàlida per a unes poques jornades.

Els  forns o fornets  d'assaig,  també anomenats  fornils,  eren molt  més menuts que els  de

fosa772. Però no es diferenciaven només en la grandària, sinó també en un seguit de característiques

tècniques:  es  tractava  de  forns  dotats  de  mufla,  de  reverber  i  adaptats  per  a  arribar  a  altes

temperatures. Des del segle XIII semblen haver estat experimentant una sèrie de canvis formals

amb l'objectiu d'augmentar cada cop més la seua temperatura, i encara que sembla que en un primer

moment, en alguns casos, l'operació de l'assaig pogué estar relacionada amb els forns de fundició,

amb  el  temps  es  desenvolupà  una  tipologia  pròpia  de  forns  per  a  les  cendrades.  L'assaig  per

copel·lació o amb cendrada requeria una certa quantitat de plom, en proporció a la quantitat de

coure present en la mostra d'argent que es volia assajar773; el plom actuava com a fundent i com a

reactiu junt amb la cendrada, permetent una oxidació més senzilla i ràpida dels metalls no preciosos

i la separació d'aquests de l'argent; per a la introducció de la mostra, el billó podia escollir ficar-se

embolicat en plom774, encara que el més recomanable seria deixar que la cendrada elevara la seua

temperatura, i deprés ficar el plom amb ajuda d'unes tenalles.

La copel·lació dels metalls es basa en el principi d'oxidació que presenten alguns d'ells. Les

altes temperatures fonen i oxiden els metalls de base o no nobles, creant òxids metàl·lics, mentre

que els metalls nobles, com l'argent o l'or, no s'alteren durant la fusió. La base de cendra de les

copel·les absorbia els metalls oxidats per les seues porositats, deixant en la superfície un petit botó

en uns 3 a 4 cm de diàmetre de boca i 2,5 a 3 cm de diàmetre de base. Pel que fa a l'alçada, solien situar-se al voltant
dels 2 a 3 cm. Com a excepció existeixen les copel·les de la casa de la moneda d'Oporto, les quals presenten un perfil
troncocònic  recte  i  un  llavi  o  vorell  sense  exvasar  (R.  Córdoba,  Ciencia  y  técnica  monetarias  en  la  España
bajomedieval, p. 248).
772 Dos «fornils per als ensanys» se citen en l'inventari de béns de la seca de València fet l'any 1459  (ARV, Batllia,
Contractes, any 1459; ff. 1609-1613, en F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", pp.
120-124). Pel que fa a la mufla, és un objecte ceràmic semicircular que feia de volta (sovint, solia emprar-se una simple
teula), creant una petita càmera refractària dins del forn, en L. N. Vauquelin, Manuel de l'essayeur, p. 24, i R. Córdoba,
Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 266. En un sentit ampli, la mufla fa referència a la cavitat
on s'havia d'introduïr la cendrada, en L. N. Vauquelin, Manuel de l'essayeur, p. 20.
773 L'inventari de la seca de València de l'any 1459 cita dos tisores per tallar or e plom per a fer ensanys  (ARV, Batllia,
Contractes, any 1459; ff. 1609-1613, F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", pp. 120-
124).
774 J. de Arfe, Quilatador de oro, plata y piedras, p. 13.
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o règul d'argent o or pur, fàcilment recuperable775. La cendrada havia de retirar-se del forn quan el

botó  d'argent  que  s'havia  format  en  la  superfície  del  recipient  tinguera  una  coloració  clara,

blanquinosa i brillant. En aquest moment, s'havia de començar a apropar la cendrada a la boca de la

mufla, amb ajuda de tenalles, ni massa ràpid perquè es solidificara de seguida, ni massa lent com

per a que el botó i l'assaig pugueren passar-se; el botó havia d'anar gelant-se a poc a poc776. Un cop

acabat l'assaig, es comprovava la validesa i el pes de l'argent, i la cendrada es desestimava.

5.3.4. Afinament dels metalls.

El procés d'afinament s'havia de portar a terme quan era necessari separar l'argent fi i el

coure d'altres metalls residuals, sobretot el plom i el zinc, o més sovint l'argent del coure. Encara

que podia aplicar-se a qualsevol objecte, fou molt més emprat en les seques baixmedievals sobre la

granalla o restes recuperades del procés de fosa, després de picar els gresols i el recobriment dels

forns; l'explicació es troba en la dificultat  que implicava afinar,  per exemple,  tota  una vaixella

comprada en departament de contractació. Es feia preferible, en aquell cas, conèixer la llei dels

objectes i realitzar els càlculs matemàtics necessaris per a la lliga, que no afinar tot el metall rebut.

 De l'afinament sembla que també s'encarregava l'assajador. El procés per a afinar els metalls

es portava a terme amb cendrades, de manera que els passos tècnics són idèntics als de l'assaig per

copel·lació; en un primer moment, sembla que s'empraren també els forns de fosa.

5.3.5. Lliga dels metalls.

Per lliga entenem el procés mitjançant el qual, gràcies a l'acció del foc, es fonen dos o més

elements metàl·lics amb l'objectiu de barrejar-los i crear un conjunt uniforme en solidificar-se777, en

aquest cas la llei determinada en l'ordre d'emissió. En la documentació medieval catalana, apareix

775 M. Martinón-Torres, N. Thomas, Th. Rehren i A. Mongiatti, "Identifying materials, recipes and choices", §1.
776 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 276-277.
777 El DRAE, en la seua 22a edició dóna per a la paraula alear la següent definició: Producir una aleación, fundiendo
sus componentes,  i  per  al  terme  aleación:  1.f.  Acción y efecto de alear.  2.f.  Producto homogéneo, de propiedades
metálicas, compuesto de dos o más elementos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal. Per la seua banda, el
Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, 2a edició, dóna per a lligar la següent definició: 3.1.tr.
Establir una unió (entre coses contigües, barrejades, que se succeeixen l’una a l’altra) de manera que hi hagi entre
elles  un  encadenament,  no  hi  hagi  interrupció,  formin  un  tot  homogeni,  mentre  que  per  al  terme  lliga  ofereix
l'explicació «quantitat de metall, especialment de coure, que es mescla amb metalls més fins com l’or o l’argent en la
fabricació de monedes o de joies». Ja incidia J. Torres en el fet que el tret fonamental per a poder definir el terme lliga i
els seus substantius derivats és la presència del terme fosa, ja que una lliga metàl·lica no pot produïr-se sense fondre els
components com a pas previ a amalgamar-los (J. Torres, "Alear, aleación, ley y otros términos", pp. 129-130).
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com a aleyar o alleyar, un terme molt descriptiu, pel fet que lligar els metalls equivalia a obtenir la

llei  de les monedes que s'en fabricarien778.  La realització de la lliga fou un dels processos més

complicats i importants dins de qualsevol seca baixmedieval, i una tasca altament especialitzada

dominada, com l'assaig, només per uns pocs. Als tallers monetaris de la Corona d'Aragó, fou el

mestre de la seca l'encarregat de calcular les proporcions de cada metall per a la lliga, sempre sota

l'atenta vigilància dels dos guardes de la moneda779. El càlcul de la lliga representava el pas previ al

procés de fosa780.

La lliga dels metalls podia realitzar-se de dues maneres: amb billons o amb metall afinat. El

primer mètode fou el més comú, i el més ràpid, encara que obligava al mestre a resoldre sovint

complicats càlculs aritmètics per a aconseguir, de diversos metalls amb lleis diferents, una lliga amb

una llei determinada. Per a poder emprar els billons, el primer que calia fer amb ells era assajar-los,

normalment mitjançant el mètode de tocs. Assabentat el mestre de la llei dels metalls dels quals

podia disposar, recorria a les operacions matemàtiques necessàries per a poder-los barrejar en la

proporció exacta en els gresols781. La combinació s'havia de fer tenint el compte no només la llei,

sinó també el pes de les peces, retallant-les quan calia fins a obtenir el percentatge desitjat.  El

problema de les lligues no sempre consistí en la combinació de dos o més billons, sinó que, molt

sovint, el que calia era rebaixar o augmentar la llei d'algun d'ells per a poder aplicar una part exacta

del metall  a un altre, la qual cosa complicava encara més les operacions782.  Una vegada fets el

càlculs,  el mestre ficava els metalls en els gresols i els lliurava al fonedor perquè en féra els riells.

La segona manera per a realitzar les lligues consistí en emprar metall afinat. Aquest mètode

fou molt menys comú en les seques baixmedievals que el procés per combinació de billons. El

procediment obligava el mestre de la seca a comptar amb metall fi, la qual cosa podia aconseguir-se

de dues formes: comprant metall ja afinat, bé a particulars en barres, plastra o granalla, o afinant a

778 «Argent alleyat per fer diners menuts», en un document barceloní de l'any 1331; «que les guardes de les dites seques
sien presents com los maestres  alleyaran» en un document de l'any 1388 de la seca de Barcelona (J. Torres,  "Alear,
aleación, ley y otros términos", pp. 133-134).
779 «Com lo mestre volra ffondre argent e ulra ffer ffondicio primerament ensemps ab les guardes deu aleyar son argent
ab coure e ab billo segons la ley de la moneda que deura ffer», ARV, Títulos y Enajenaciones, vol. II, ff. 228-230, en F.
Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", p. 112.
780 Per  exemple, en els comptes de la seca de Barcelona de 1338, apareix  «quels damunt dits .Cxl. millia .ccccliiii.
marchs .vii. unces .iiii. ternals dargent alleyat que foren liurats a fondre per fer moneda dargent», és a dir, la quantitat
d'argent ja havia estat lligada abans de portar-la a la fosa; en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. III, doc. XXII, amb la
referència documental A.C.A., reg. 1298, ff. 95 i ss.
781 A l'Edat Mitjana existien diversos manuals d'aritmètica en què es plantejaven problemes de lliga i es donaven les
solucions, perquè els mestres i els aprenents els aplicaren. Veure al respecte R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias
en la España bajomedieval, pp. 40-49.
782 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 173.
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la mateixa seca el metall billonat per a aconseguir gairebé sempre granalla783. Aquesta granalla que

apareix en la documentació procedia, en la major part de les ocasions, del rentat i garbellat del

recobriment dels forns de fosa i dels gresols784. Sembla que la granalla d'argent i coure fins podrien

haver tingut un paper pràctic: en els casos en què fóra necessari pujar la llei d'una lliga de metalls

billonats, podia emprar-se la granalla, pel fet que la seua llei fina facilitaria moltíssim els càlculs.

5.3.6. Procés de fosa i obtenció dels riells.

El procés de fosa transformava la lliga dels metalls d'estat sòlid a líquid, per a permetre la

seua amalgama i aconseguir riells de la llei específica per a cada tipus monetari que la seca havia de

batre.  El  procediment  es  portà  a  terme en  forns,  o  «fornals» com apareix  en  la  documentació

catalana medieval, dins dels quals es ficaven els gresols amb la lliga de metalls; els forns havien

d'estar adaptats per a aconseguir altes temperatures amb la mínima despesa de combustible possible.

Aquests forns es trobaven en un departament específic de la seca, anomenat casa de les fornals,

disposats cadascun en el seu altar; al capdavant dels forns de fosa es trobava l'oficial conegut com

fonedor, el qual era el responsable tant dels seus ajudants, els quals treballarien per equips, com

sobretot del metall preciós que el  mestre de la seca i els guardes de la moneda li  lliuraven. El

fonedor havia de tindre els coneixements necessaris per a fondre tant a gressol com a caça (amb

recipient  metàl·lic)785,  però  als  seus  ajudants,  anomenats  obrers  de la  fosa,  no  se'ls  requeria  la

mateixa especialització,. La tasca del fonedor començava amb la recepció del metall i acabava amb

el vessament del contingut dels gresols en les taules rielleres.

La fosa dels metalls requeria un gran volum de treball en qualsevol seca baixmedieval. No

només  hem  de  comptar  la  construcció,  almenys,  d'una  parella  de  forns,  sinó  també

l'aprovisionament continu de combustible, gresols i argila de bona qualitat per a adobar els fornals.

Fou, al mateix temps, una de les tasques més dures: els fonedors treballaven dia i nit, per torns,

perquè no hauria estat rendible apagar els forns al termini de la jornada, tornar-los a encendre al dia

783 En  1338, es fa menció que els prohoms de Barcelona guardaren una unça i mitja d'argent en assaigs i granalla
(A.C.A., reg. 1298, ff. 95 i ss., en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, doc. XXII). L'any 1345 es feu granar a la seca
de Barcelona argent de 9 diners de llei, i l'any 1382 s'hi comprava carbó per a fer granalla (A.C.A., RP, MR, llig. 1965,
doc. 1, f. 8v i ACA, RP, MR, llig. 1978, f. 150v, respectivament; en R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la
España bajomedieval, p. 167).
784 «Item reebes, que exiren de la lavadura qui son scombradies de la moneda e cresols trencats en que çaes fus argent,
los quals faes picar lavar e afinar, Ciiij. marchs .vij. unces .xix. diners .xij. grans dargent encamerat», dels comptes
retuts al Mestre Racional de Barcelona en 1338 per Pere Vicens; també dóna compte dels diners pagats per la tasca de
«lavar e de affinar la lavadura» (A.C.A., reg. 1298, ff. 95 i ss., en J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, doc. XXII).
785 Mateu i Llopis cita un   fonedor qui sapia ffondre o a caça o a cresol a conexença del maestre  (ARV, Títulos y
Enajenaciones, vol. II, ff. 228-230, en F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", p 112).
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següent i esperar a aconseguir la temperatura adequada; a més a més, els fonedors suportaven les

altes temperatures de la casa de les fornals, tant en estiu com en hivern, solien treballar tancats en el

departament per a evitar que ningú traguera metall preciós, i estaven exposats als gassos i les sals

que desprenia la fusió dels metalls. 

Carregats de carbó els forns, els obrers l'encenien a poc a poc, i amb l'ajuda de manxes786

començaven a augmentar la temperatura en el  seu interior;  quan veïen que aquesta era òptima,

guiats per l'experiència, amb grans tenalles, pinces787 i anells de ferro788 agafaven els gresols amb el

metall lligat pel mestre i els ficaven en els forns. Sembla, per l'estat de combustió dels gresols

recuperats en intervencions arqueològiques, que els recipients es col·locaven junt al combustible,

perquè la temperatura a la qual s'exposaven fóra major. Els obrers havien d'anar protegits, i calia

tenir molta cura durant el procés, de manera que, quan el metall ja es trobava per complet fos i els

gresols al roig viu, amb les mateixes pinces, tenalles i anells els treïen dels forns i vessaven el seu

contingut en les taules rielleres. Una vegada s'enfredava el metall, s'havien aconseguit els lingots. El

volum amb què omplien els gresols no sobrepassaria els dos terços o les tres quartes parts del vas789.

Els forns solien constar de tres parts, i sembla que no diferien gaire d'aquells emprats en la

cocció de ceràmica de les terrisseries: presentaven tres cossos, l'inferior per al cendrer, el mitjà per a

la graella i el superior format per l'acabament, en volta. Els forns es trobaven semiexcavats al terra i

sempre dins del departament de la seca anomenat casa de les fornals,  mai  a l'aire lliure,  per  a

786 Unes «manches grans i dos manchos hun gran e hun chich» apareixen citades en l'inventari de la seca de València de
l'any 1459 (ARV,  Batllia,  Contractes,  any 1459;  ff.  1609-1613,  en F.  Mateu  i  Llopis,  "El  vocabulari  medieval  de
l'exercici de la monederia", pp. 120-124), «unes manches per a fondre or» en el de 1465 (ARV, Batllia, Contractes, any
1465, ff. 302 i ss., en F. Mateu i Llopis,  "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", pp. 124-126) i unes
altres «manches» en el de 1476 (ARV, Batllia, Contractes, any 1476, ff. 655 i ss., en F. Mateu i Llopis, "El vocabulari
medieval de l'exercici de la monederia", p. 126).
787 En  l'inventari de  materials  de  la  seca  de  València  de  l'any 1459 apareixen  «quinze  tenalles  de  ferre  i  quatre
guanchos» (ARV,  Batllia,  Contractes,  any 1459;  ff.  1609-1613,  en F.  Mateu i  Llopis,  "El  vocabulari  medieval  de
l'exercici de la monederia", pp. 120-124); en el de l'any 1465 apareixen «unes tenalles de buydar chiques e altres grans i
unes altres  tenalles per a buydar grans» (ARV, Batllia, Contractes, any 1465, ff. 302 i ss., en F. Mateu i Llopis,  "El
vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", pp. 124-126), mentre que en el de 1476 apareixen «unes tenalles
grans per a buydar argent i dues chiques per a buydar or, a més d'huns ferros per a tenir lo foguer»  (ARV, Batllia,
Contractes, any 1476, ff. 655 i ss., en F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", p. 126).
Un poc abans, en la seca de Barcelona, es paga, l'any 1345, dos sous a un personatge desconegut per la reparació d'unes
tenalles que servien, explícitament, per a extraure els gresols (Llibre de despeses de la seca de Barcelona, ACA, RP,
MR, llig. 1965, doc. 1, f. 3v); aquell mateix any, en la mateixa seca, s'inventarien quatre tenalles de tres lliures i mitja
cadascuna (Llibre de despeses de la seca de Barcelona,  ACA, RP, MR, llig.  1965, doc. 1,  f.  7r;  les  dues darreres
referències poden consultar-se en R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 195).
788 L'any 1353 apareix citat en la seca de Barcelona un anell de ferro per al fornet de la fundició (Llibre de despeses de
la seca de Barcelona, ACA, RP, MR, llig. 1971, doc. 1, ff. 6r i 9v, cit. en R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en
la España bajomedieval, p. 195); «quatre ferros o anells grans per buydar cresols grans» apareixen en l'inventari de la
seca de València de l'any 1459 (ARV, Batllia, Contractes, any 1459; ff. 1609-1613, en F. Mateu i Llopis, "El vocabulari
medieval de l'exercici de la monederia", pp. 120-124).
789 A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, p. 80.
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protegir-los  de  les  condicions  climatològiques  i  per  la  necessitat  de  mantenir  sempre  una

temperatura constant que no podia veure's alterada per l'ambient. Es construïen mitjançant un buit

practicat  al  terra,  que  es  recobria  amb maons  refractaris,  i  les  parets  s'alçaven  amb el  mateix

material, acabant la construcció en una volta que permetia una millor circulació de l'aire calent. Tant

l'interior com l'exterior, després, es recobria amb argila, refractària i depurada790. Comptarien amb

una portella per a accedir a l'interior quan s'haguéren de netejar i adobar, i una graella d'armelles o

barres, sostinguda sobre el cendrer, sobre la qual es carregava el carbó i els gressols791.

Per la seua part, les casses, o cassos (sing. cas), eren recipients metàl·lics, dotats d'un mànec,

per a fondre metall.  Malauradament, d'ells només coneixem les referències dels inventaris, i no

sabem  per  a  què  i  de  quina  manera  s'empraven  exactament792.  Els  gresols,  anomenats  en  la

documentació medieval  «cresols»,  sembla que foren els  recipients més emprats per  a fondre el

metall lligat : es tracta de petits vasos ceràmics dels quals no existeix una tipologia clara i uniforme

d'aquest tipus de produccions, pel fet que, en tractar-se de recipients tan especialitzats i destruits de

manera  sistemàtica  (picats  a  conciència  per  a  recuperar  la  major  quantitat  possible  de  metall

absorbit), no se n'han conservat massa en relació als altres objectes ceràmics de la mateixa època.

Tampoc no han despertat  gaire interès per part dels arqueòlegs, encara que se n'han recuperat i

identificat alguns conjunts, dels quals hem de destacar els de la seca de València, en fase d'estudi,

els de la localitat de Melle (França) i la troballa de 35 gresols de fosa en context funerari a Niort,

França793. 

790 Una  descripció bastant completa dels materials òptims per a la construcció d'un forn de fosa ens l'aporta A. A.
Barba: «De piedras, ó adobes y barro se fabrican los hornos en que los metales se funden, y desde la eleccion de estos
materiales es  necesario comience el  conocimiento del  fundidor,  si  no quiere perder el  tiempo y trabajo.  No son á
propósito para esta obra las piedras muy duras y que tienen venas, porque con la fuerza del fuego saltan, y se hacen
pedazos. Las que se convierten en cal tampoco sirven, porque se deshacen en polvo, y no tienen consistencia. Las
piedras blandas,  y que no tienen, son las que resisten mas al  fuego, y entre estas  son las mejores las que llaman
amoladeras. La tierra de que se ha de hacer el barro ó los adobes, ni sea arenisca ni salada, porque cualquiera de estas
mezclas hace que con la violencia del fuego se derrita, por cuya causa no se hacen los hornos de ladrillos: sea limpia de
cualquier jugo [...], densa y sutil; y si hubiere en abundancia de la que es buena para los crisoles, se hará una obra muy
durable, ó por lo menos se dé con ella la capa con que se embarran, y enlucen los hornos por dedentro despues de
acabados. De la misma dispuesta como conviene, se asienten los Mazacotes, que son los suelos ó fondos de los hornos»;
encara que tardana, la descripció és vàlida per al tipus de forns emprats en la Baixa Edat Mitjana (A. A. Barba,  Arte de
los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por azogue, el modo de fundirlos todos, y
como se han de refinar y apartar unos de otros, reimpressió de 1817, Lima: 1640, p. 155).
791 R.  Córdoba cita nou barres de ferro anomenades graelles que es posaven en el sol del forn i sobre les quals s'hi
col·locaven els gresols d'argent en la seca d'Iglesias, l'any 1355 (Llibre de despeses de la seca d'Iglesias, ACA, RP, MR,
llig. 2055, doc. 1, f. 13r, en R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 192).
792 F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", p 112.
793 N.  Thomas, "Quand Melle enterrait ses métallurgistes. Étude des creusets lutés découverts à Melle et à Niort en
contexte funéraire médiéval (Deux-Sévres, France)", Archeosciences, 30, Rennes: 2006, pp. 45-59; en web com a recurs
digital apareix el text complet de l'article: veure http://archeosciences.revues.org/138 (consultat per darrera vegada el
06/07/2018).
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Els gresols més menuts presenten al voltant de 75 mm d'alçada, per 80 mm de diàmetre,

mentre que els majors, sembla que més habituals, tenien una alçada al voltant dels 10 a 15 cm i de 8

a 10 cm de diàmetre en la part superior. Tots tinguéren forma troncocònica, amb base convexa o

plana, boca circular i, molt sovint, un bec realitzat mitjançant un pessic abans de la cocció de la

peça, per a facilitar el vessament del contingut en les taules rielleres794. Són peces sempre fetes a

torn, encarregades en gran nombre a les terrisseries tant locals com foranes: la seca de Barcelona

arribava a comprar gresols als centres productors del sud de França, segurament amb preferència els

de la zona de Marsella795.  Les pastes són compactes, ben depurades, amb desgreixant ceràmic i

mineral  en proporció variable  i  de gra microscòpic796,  amb alguns vàcuols  a causa de les altes

temperatures  que  suportaven.  En  alguns  casos,  podien  presentar  un  revestiment  més  o  menys

homogeni tant a l'interior com a l'exterior, normalment des del llavi fins el fons del vas; aquesta

pàtina artificial  ajudava a  impermeabilitzar  els  gresols  i,  segons els  tractats  medievals,  repartia

millor i de manera més uniforme la calor per tot el vas en posar-lo al foc, i evitava l'aparició de

clevills797. El fet que alguns recipients presenten revestiment i, en canvi, altres no, pot fer pensar en

diferents criteris d'utilització.

Pel que fa al metall destinat a la fosa, ja hem indicat els billons comprats al taulell de la seca

i  la  matèria  en  plastra,  però també apareixen llimadures,  retalls  de  les  planxes  i  dels  cospells,

granalla procedent del repicat dels gresols i el recobriment dels forns, assaigs o restes d'assaigs

desestimats i, monedes mal encunyades, trencades, curtes de pes o grasses i, també, velles798. Els

llibres de comptes de la seca de Barcelona han deixat enregistrat de manera minuciosa la quantitat i

procedència del metall que entrava en cada fornada, i representen una línia d'investigació encara

molt poc tractada.

Quant a l'obtenció dels riells, el procediment fou sempre molt simple, i per aquesta raó no

sofrí  gaire canvis des de l'Antiguitat  fins la mecanització del procés.  El metall  fós,  vessat pels

obrers de la fosa, omplia cadascun dels canals o negatius de les taules rielleres (dipositades a prop

dels forns en la casa dels fornals), on es deixava reposar i enfredar; una vegada fred, s'aconseguien

barres allargassades de metall lligat, amb una llei i pes determinats799: en el cas de la moneda grossa

794 N. Thomas, "Quand Melle enterrait ses métallurgistes", pp. 47-49.
795 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 193.
796 N. Thomas, "Quand Melle enterrait ses métallurgistes", pp. 50-53.
797 N. Thomas, "Quand Melle enterrait ses métallurgistes", pp. 49-50.
798 Veure els comptes retuts en 1338 per Pere Vicens, en nom seu i del seu pare, al Mestre Racional. En ells apareixen
llimadures, assaigs, retalls o granalla, però també 113 sous de moneda vella destinada a fondre, i 3 unces 6 ternals de
malles torneses d'argent; en  J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 3, pp. 290-310, doc. XXII.
799 J. Torres, "Obreros, monederos y casas de moneda", p. 684.
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de Barcelona, per exemple, s'havien de pesar riells fins a obtenir un marc, del qual havien d'eixir 72

monedes. Els guardes de la moneda feien una levada dels riells, mentre que el balancer comprovava

que el pes era el correcte i l'assajador donava fe que la llei també era bona; el mestre de la seca

supervisava tot el procés de verificació i, si en donava el vist i plau, manava lliurar els riells als

obrers800. L'escrivà, per la seua banda, registrava cada detall en els llibres de fosa i dels obrers. Una

vegada acabada la feina, i cada poc temps, calia netejar, adobar i repicar les pedres rielleres, amb

ajuda de llimets, martellets i enformadors801.

5.3.7. Obtenció dels cospells.

El grup dels obrers fou l'encarregat d'aconseguir els cospells, sobre els quals els moneders

estamparien després els senyals propis del tipus monetari que s'estava fabricant. Els obrers rebien

els riells a pes per a convertir-los en planxes. Ni el mètode de fosa directa per a fer els cospells

(amb els arbres de fosa o motles bivalves, més propis de tallers falsaris), ni el laminat de les barres

foren mètodes emprats en les seques baixmedievals europees802.

Rebuts els lingots, els obrers solien recalfar-los en paelles, pel fet que resultava molt més

senzill treballar el metall calent que no fred. Els riells escalfats els col·locaven sobre una enclusa, i

amb un mall procedien a colpejar-los fins aconseguir aplanar-los i conferir-los la forma de planxes,

amb un gruix el més proper al que haurien de tindre els cospells. Els martellats i els recalfaments

s'alternaven  fins  arribar  al  resultat  esperat;  escalfar  el  metall  resultava  molt  important,  perquè

corregia les deformacions que podien sorgir amb els cops de mall, evitant fisures i trencaments quan

la peça començava a extendre's, i permetent la recristalització de l'estructura interna del metall803. El

gruix  de la  planxa havia  de  ser  uniforme i  amb una forma que  permetera  el  seu  aprofitament

màxim804. Una vegada acabades les planxes, calia pesar-les per a assegurar-se que s'ajustaven al

màxim a les disposicions805.

800 F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", p. 113, doc. 1.
801 Existien llimes per a fer els canals de les pedres rielleres en la seca de València (F. Mateu i Llopis, "El vocabulari
medieval de l'exercici de la monederia", pp. 121-122). En 1345, la seca de Barcelona pagà per picar i riellar les pedres
(R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 197, a partir de A.C.A., RP, MR, llig. 1965,
doc. nº1, f. 2v, llibre de despeses de la seca de Barcelona)
802 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 302.
803 A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, p. 405.
804 A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, p. 399.
805 J. Torres, "Obreros, monederos y casas de moneda", p. 684.
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El mètode de treball es basava en els lots de barres806, aprofitant al màxim les jornades. Els

obrers es dividien en grups, cadascun amb el seu cap; s'escalfaven, d'una vegada, diversos lingots,

de manera que els distints grups en tinguéren un cadascun. Així, es creava una cadena de producció

destinada a estalviar el major temps possible: “La perte de temps qui résulte des températures de

recuit peu élevée est compensée par la fabrication de masse qui favorise un séquençage temporel

important des opérations”807. L'experiència dels obrers es reflectia en la uniformitat de la superfície

de les planxes, pel fet que el mall no permet aconseguir-ne una perfectament llisa i regular. Si una

làmina començava a partir-se, alehores seria desestimada i retornada a la fosa.

Existien dos grups d'obrers. D'una banda, es trobaven els obrers dedicats a la transformació

dels riells en planxes, i d'una altra els obrers anomenats talladors, encarregats de tallar les planxes i

aconseguir  els  cospells.  Treballaven asseguts  en  bancs  de  fusta,  els  quals  tenien  fixades  grans

tissores, semblant a cissalles, que empraven per a retallar tant les planxes com els cospells; les

tissores formaven una gran palanca de primera classe, amb el braç inferior més llarg que el superior,

i podien arribar fins als 44 cm de longitud808. Els talladors també comptaven amb petites balances

de precissió i jocs de ponderals anomenats contrapesos, amb els quals assegurar-se del pes correcte

dels flans tallats809.

Figura 26. Tissores per a retallar cospells, procedents d'un taller de falsaris de Xella, Cova de la Soterraña
(MPV)810.

El  procés  més  normal  per  a  aconseguir  els  cospells  consistí  en  retallar  les  planxes  en

quadrats una mica més grans que el diàmetre de la moneda que es volia obtenir. Calia tenir molta

cura per a aprofitar al màxim la planxa; A. Arles assenyala que existiria un límit ordenat del 12,5%

806 A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, p. 406.
807 A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, p. 411.
808 Com ocorre amb l'exemplar conservat en el Museu de Prehistòria de València, procedent del taller falsari de la Cova
de la Soterraña, a Xella (figura 26); es tracta d'una peça datada en el segle XVII, però conserva la forma bàsica de
palanca de les tissores d'obrer dels segles XIII i XIV. Veure també A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p.
307.
809 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, pp. 305-306.
810 Imatge publicada en M. Gozalbes, Història dels diners, p. 46.

255



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

del quadradet desestimat com a cisalla, encara que el rebuig podia arribar, en el cas de les monedes

d'argent, fins al 17%811, la qual cosa implica una quantitat considerable de material que s'havia de

retornar a la fosa812. En 1629, L. Suárez de Figueroa recull el procés de la mateixa manera que es

feia en la Baixa Edat Mitjana, i que es va mantenir al llarg del temps de l'encunyació a martell pel

fet que resultava el més ràpid, senzill i econòmic:

«[...] se toma en la cantidad que se quiere [el metall], y se funde; y hecha varillas, se

estienden muy bien  sobre  un yunque llano,  y  se  adelgazan todas  hasta  una cierta

igualdad. Después se corta al  través de la largueza en pedacillos cuadrados, de forma

que pesen algo más de lo que es la moneda que se quiere hacer»813.

De les planxes, la major part de la cisalla solia provenir de les vores i els cantons; dels

quadrats, del sobrant en aconseguir el cospells. El tallador havia d'agafar el quadrat de metall amb

una mà, mentre que amb l'altra emprava les tissores; el procés consistia en anar retallant petites

porcions de metall fins aconseguir una peça de la forma més rodona que fóra possible. Resultava

molt complicat aconseguir cospells completament circulars amb les tissores. Per aquesta raó, A.

Estrada  assenyala  la  importància  d'«arrodonir  i  amorosir  les  arestes  tallants  dels  cantells

retallats»814; per la pròpia imprecissió de la feina dels talladors, molts cospells presentaven pics,

arestes afilades i una forma més o menys poligonal. No només s'estava retallant un metall dur i en

fred, sinó que es feia amb grans tissores que s'havien d'accionar amb només una mà815. Els flans es

recollien i passaven al procés d'arrodonit: un grup d'obrers feia piles de cospells, i subjectava cada

pila amb tenalles, amb molta cura que la pressió no provocara sobre la superfície dels cospells

situats en cada extrem marques o traços i  ratlles,  amb la qual cosa caldria desestimar-los816;  es

posaven les piles sobre una enclusa i amb una massa, segurament de fusta817, es portaven a terme

811 Per a comprovar la fòrmula a partir de la qual extrau el percentatge, consultar A. Arles, Entre monnayage officiel et
faux-monnayage, p. 415, nota 763.
812 A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, pp. 413-415.
813 L.  Suárez de Figueroa,  Plaza universal de todas ciencias y artes, ed. d'E. Suárez Figaredo: 2004, edició en línia,
http://users.ipfw.edu/jehle/CERVANTE/othertxts/Suarez_Figaredo_PlazaUniversal.pdf,  consultat  per  última vegada el
06-07-2018. La major grandària dels quadradets ajudava a que no es perdera diàmetre durant el procés d'arrodonit dels
cospells.
814 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 307.
815 A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, p. 443.
816 Els resultats experimentals així ho demostren. Veure A. Arles, Entre monnayage officiel et faux-monnayage, p. 445.
817 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 307.
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diversos repicats dels cantells per a anar obtenint, de manera progressiva, la forma circular i el

diàmetre uniforme desitjats.

Els guardes de la moneda aplegaven els cospells finalitzats i la cisalla, feien una levada, i ho

entregaven tot al balancer perquè féra una o diverses pesades; l'escrivà es trobava present, de la

mateixa manera que el mestre de la seca. Si les pesades resultaven correctes, el mestre de la seca

ordenava als guardes de la moneda lliurar l'obra feta a l'emblanquidor; per una altra banda, la cisalla

la custodiaven els guardes fins que arribara el moment de retornar-li-la al fonedor. Si els cospells

resultaven massa  carregats  o  massa  febles,  els  guardes  de la  moneda gaudien de la  jurisdicció

necessària per a fer-los tornar a fondre.

5.3.8. L'emblanquiment.

També anomenat emblanquició o blanquiment. L'encarregat de portar a terme l'operació fou

l'oficial  anomenat  emblanquidor,  blanquidor  o emblanquinador,  amb el  seu o seus  ajudants.  El

procés tingué com a objectiu netejar els cospells dels residus que poguéren haver quedat adherits en

la seua superfície durant el martellat dels obrers, i retornar-los la tonalitat brillant de l'argent, però

sobretot augmentar la llei de l'argent present en la superfície dels flans mitjançant la corrosió, la

qual podia aplicar-se en monedes que tinguéren una composició, almenys, del 25 al 35% respecte al

coure818.

Per a l'emblanquiment dels cospells, calia posar un calderó de coure al foc amb aigua dolça,

i deixar-la bollir. Un cop hagués arribat al punt d'ebullició, l'emblanquidor havia de ficar-hi dues

almostes de sal o salnitre, i una almosta de ros de bóta, el qual havia d'haver mòlt prèviament819. La

barreja  havia  de  bollir  fins  que  les  almostes  s'haguéren  dissolt  en  l'aigua,  moment  en  el  qual

l'emblanquidor podia abocar-hi els cospells, sense deixar de remoure'ls amb una pala de fusta820:

l'acció dels àcids o mordents, i la calor, tornaven als discs metàl·lics la seua lluïsor original. La

reacció química incrementava la llei de l'argent superficial, però, en canvi, els discs perdien una

mica de pes821. Quan els cospells s'havien emblanquit, l'emblanquidor podia retirar els calderons del

foc i colar el contingut, recuperant del fons del calderó petites partícules d'argent per a reaprofitar822.

818 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, pp. 217-218.
819 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 220.
820 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 222.
821 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 318.
822 F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", p. 113.
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Amb els cospells escorreguts, calia acabar d'assecar-los: es posava un nou calderó al foc,

sobre les brasses, i sense quasi aigua, s'hi ficaven els cospells i es removien amb un pal en l'extrem

del qual hi havia lligada una esponja823. Calia tot seguit buidar l'aigua del calderó i estendre al terra,

sobre flassades, els cospells, ben repartits per tota la superfície per a acabar d'eliminar tota l'humitat

que conteníren. Només quan la moneda es trobava completament seca, el balancer procedia a pesar

el conjunt, per a comprovar en quina mesura havia perdut pes a causa de l'acció dels químics, en

presència dels guardes de la moneda, l'escrivà i, sovint, també del mestre. Si els cospells no havien

perdut excessiu pes i l'assajador assenyalava que la llei era la correcta, el mestre de la seca ordenava

reunir-los tots i entregar-los als moneders per a l'últim pas de l'obratge824.

5.3.9. El procés d'encunyació.

L'encunyació va ser el pas més important en tota la cadena de producció de la moneda.

Sense  el  procés  mitjançant  el  qual  els  moneders  estampaven  sobre  els  cospells  les  marques

acordades pel monarca i el municipi, els discs metàl·lics no tenien més validesa ni major valor

intrínsec  que  qualsevol  altre  objecte  lligat.  L'encunyació  convertia  el  cospell  en  moneda,  i  li

atorgava la garantia de trobar-se la seua vàlua,  aforament i  canvi avalats  per un poder emissor

reconegut per tots els seus usuaris. Les marques estampades asseguraven que el seu curs era legal

dins de tot el territori per al qual s'havia emès.

Al  llarg  de  tota  la  Baixa  Edat  Mitjana,  el  procés  seguit  per  a  l'últim pas  de  la  cadena

productiva monetària fou el conegut com «encunyació a martell». Els moneders no constituïen un

ofici  altament  especialitzat,  encara  que  el  procés  tècnic  de  l'encunyació  requeria  experència  i

perícia; lligat, es trobava la fabricació dels encunys.

a) Gravació dels encunys.

L. Travaini defineix,  de manera molt  sintètica,  el  que eren els  encunys:  «gli  instrumenti

incisi in negativo che imprimevano in positivo e in rilievo il tipo sulla moneta»825. El primer pas per

a poder portar a terme l'encunyació consistia en preparar les parelles d'encunys que havien d'emprar

els  moneders.  Per  a  fer-ho,  calia  dessignar,  en  el  moment  d'iniciar  l'emissió,  un fabricant  dels

823 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 221.
824 F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia", pp. 112-114.
825 L. Travaini, Monete e storia nell'Italia medievale, p. 26.
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encunys,  conegut  amb els  noms d'obridor,  gravador  o entallador.  Normalment,  es  tractava  d'un

argenter. A la seua vegada, l'entallador havia de contactar amb un ferrer, o fabre, per a encarregar-li

un cert nombre de cossos de ferro, anomenats ànimes, en els quals muntar els encunys. El ferrer fou

un  treballador  independent  de  la  seca;  les  ànimes  les  forjava  en  el  seu  propi  taller  en  acer,

mitjançant la tècnica de la cimentació (amb un increment en carboni del ferro del 0,05% al 0,5-

1,5%)826, i les lliurava després a l'entallador.

L'obridor  havia  de  ser  un  oficial  de  màxima  confiança,  pel  fet  que  podia  resultar

extremadament senzill quedar-se amb alguns encunys o reproduïr-ne de més per a fer moneda de

maner il·legal. Per a evitar açò, podien fer-los traslladar des del seu taller fins a un departament o

casa de la seca habilitat per a l'entall dels encunys, com existia en la seca de València al segle XIV.

Com a entallador, l'argenter rebia de l'ordre d'emissió les característiques facials del tipus monetari

que anava a batre's: mesures, llegenda, elements a representar i  ordre de tots ells. Per als tipus

fossilitzats,  com els  diners  de  tern  o  els  grossos  d'argent,  l'obridor  podia  agafar  com a  model

qualsevol de les monedes en circulació i  reproduïr els  motius en els nous encunys encarregats,

canviant allò que fóra necessari segons les disposicions que se li dictaven827.

Decidit  el  disseny que  calia  estampar  sobre  els  cospells,  l'obridor  procedia  a  gravar  en

negatiu el dibuix i la llegenda. Per a fer-ho, comptava amb eines pròpies de l'ofici d'argenter: en

primer  lloc,  havia  d'emprar  un  compàs  amb  el  qual  calcular  l'àrea  que  havia  de  contenir  la

figuració828, limitada per la primera gràfila de punts, i la llegenda, limitada per la segona gràfila de

punts o gràfila externa; d'aquesta manera, l'entallador podia calcular de manera bastant precissa

l'espai  del  qual  podia  disposar.  Alguns  rastres  de  l'ús  del  compàs  poden apreciar-se  encara  en

algunes monedes, una finíssima línia que marca els cercles intern i extern dels camps d'anvers i

revers: en el tresor del carrer de la Llibertat, pot observar-se en peces com la que presenta el nombre

de catàleg Llib. 1907 (SIP 35416). Tot seguit, amb burins i una sèrie de punxons acabats en lletres o

motius decoratius, els elements del disseny més repetits (anomenats patrius), buidava el metall de

l'encuny per a crear el negatiu. Els punxons d'elements podien comprendre anells, línies, punts o

qualsevol altre,  mentre que els  punxons de lletres abraçaven tot  l'alfabet:  en el  departament de

l'entall  de  la  seca  de  València,  s'inventariaren  en  el  segle  XIV  trenta-un  punxons  de  lletres

826 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 231.
827 F. Mateu i Llopis, "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", pp. 70-71.
828 M.  Clua i  T. Marot,  "Aproximació a la  circulació monetària",  p.  594. L'ús  del  compàs també s'esmenta en  A.
Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 314. 
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corresponents,  precissament,  a  l'alfabet829.  Com que l'encuny havia de gravar-se en negatiu,  els

punxons havien de presentar les imatges en possitiu830.

L'ofici d'entallador fou repetitiu i molt mecànic. Aquest fet, unit a l'ús sistemàtic de sèries de

punxons, afavoria l'aparició d'errors de gravació831. En el tresor del carrer de la Llibertat s'han pogut

detectar diversos d'aquests errors, els quals apareixen sempre, de manera molt més habitual, en la

llegenda que no pas en el disseny832; i, si ho fan en el disseny del monarca, solen catalogar-se com a

variants més que com a errors de l'entall. Un dels més comuns que hem pogut documentar en les

peces  del  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat  afecta  al  càlcul  de  l'espai  disponible  en  l'orla  de  la

llegenda: en alguns casos, es deixà una excessiva separació entre els caràcters, de manera que, en

arribar  al  començament,  no  en  restava  per  a  col·locar  l'X  de  REX.  Aquest  últim caracter  sol

aparèixer sobreposat a l'E o gravat a burí833. La gran quantitat d'errors d'aquest tipus, davant el poc

nombre d'errors amb llegendes degenerades (faltes d'una lletra, repeticions de caràcters, alteracions

greus  de l'ordre...)  ens  porten a  pensar  que els  primers  passaven els  controls  de qualitat  de la

moneda amb major facilitat que no els segons: sembla que se li parava molta més cura al fet que la

llegenda estiguera completa, encara que fóra amb els caràcters comprimits o realitzats amb punxons

distints, o amb burí.

El volum d'encunys necessari per a portar a terme una emissió és encara una qüestió per a la

qual no existeixen suficients estudis monetaris, almenys per a l'època baixmedieval. Només podem

guiar-nos per les xifres d'emissió que aporta la documentació, i pel càlcul de volum d'alguns tresors

com el del carrer de la Llibertat. Sabem que els trossells sofrien un desgast major i més ràpid que

les piles, de manera que el volum d'encunys de revers havia de ser, obligatòriament, més elevat que

el d'encunys d'anvers; els encàrrecs als obridors havien de contemplar aquesta situació. La raó es

troba en el fet que el trossell rebia el cop de mall, mentre que la pila es trobava anclada en el seu

cep, al banc del moneder. Els trossells tendien a deformar-se i a partir-se (sobretot les ànimes), però

les piles també sofrien un desgast que obligava a canviar-les de manera periòdica, sobretot perquè

els motius del disseny s'anaven esborrant a poc a poc i també corrien el perill de fracturar-se). Tant

en piles com en trossells, podien realitzar-se reparacions puntuals en els encunys, sobretot quan

apareixia un clivell o una zona es desgastava abans que una altra: en aquells casos, el que ens queda

829 F. Mateu i Llopis, "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", p. 71.
830 L. Travaini, Monete e storia nell'Italia medievale, p. 26.
831 M. Clua i T., "Aproximació a la circulació monetària", p. 595.
832 Un dels errors més repetits consisteix en l'aparició de TASB, en revers, per TTSB. Es veu en els números de catàleg
Llib.1074, 1087, 1091 i 1122.
833 M.  Clua i T. Marot ho assenyalen en relació als croats del tresor de Sant Pere de Rodes, on s'han trobat alguns
exemples d'aquest tipus. Veure M. Clua i T., "Aproximació a la circulació monetària", p. 595.
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són tres sèries  de monedes  idèntiques,  en les  quals  la  primera no presenta cap imperfecció,  la

segona un trencament o un desgast, i la tercera una reparació que canvia en tot o en part les zones

afectades, com ocorre amb l'encuny A11 del tresor del carrer de la Llibertat (peces Llib. 11, 18, 66,

74 i 121).

El nombre de piles i trossells necessaris per a una emissió és una qüestió molt discutida, i en

la qual sembla no existir encara un terme mitjà. A. Estrada aplega que la seca de Càller, per a

l'emissió d'or de Pere III, va encarregar a Barcelona la confecció de dues piles i set trossells834,

mentre que per a la de Sardenya es van comprar quatre piles i vint-i-un trossells 835. Pel que fa a la

seca de Perpinyà, apareixen documentades quatre piles i dotze trossells per a batre escuts, i huit

piles i  catorze trossells per a l'encunyació de florins836.  Tots tres exemples manténen un relació

desigual, no proporcional, en la qual s'adverteix que el nombre de trossells és major que el de piles.

No obstant, aquestes xifres semblen força reduïdes en comparació, d'una banda, amb el desgast que

sofrien els encunys i, d'altra, respecte les xifres que ofereixen altres autors: dels 308 croats a nom de

Ferran II apareguts en el tresor de Sant Pere de Rodes, M. Clua i T. Marot identificaren 43 encunys

diferents d'anvers i 103 de revers, en una relació que calculen d'1:2,39; una ràtio que, assenyalen,

resulta normal per a la fabricació monetària medieval. Gravadors com Jacotin du Biez, per prendre

un exemple,  arribaren a obrir  l'any 1468, per a la  seca de Bruges,  vora 2000 encunys.  Estudis

d'altres  emissions,  fora de l'àmbit  català,  es  troben en la  mateixa direcció:  per  a  les  emissions

d'argent  d'Eduard  II  d'Anglaterra,  s'observa  una  proporció  d'1:2,06  (72  anversos  per  149

reversos)837.   Ara bé,  cal  tenir  en compte que les  primeres  dades  que hem presentat  parlen de

compres successives, mentre que les segones es refereixen a totals. 

El nombre d'encunys d'una emissió, de qualsevol manera, havia de ser elevat i proporcionat

amb la quantitat de marcs que s'haguéren de batre. El desgast és un factor clau a l'hora de tractar

d'imaginar el volum de piles i trossells: M. Mate arribà a calcular que, almenys, dues vegades per

setmana calia canviar els encunys838, i això sense comptar les contínues reparacions a les quals els

entalladors sovint els sotmetien839, estalviant així haver fer-ne de nous. Resulta lògic pensar que

l'entallador, sobretot amb els grans encàrrecs, no obria tots els encunys d'una sola vegada, sinó que

anava abastint de manera regular la seca durant l'emissió, amb un volum d'encunys adequat per a no

834 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 316, a partir d'A.C.A., RP, MR, vol. 2008/1, f. 4v.
835 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 317, a partir d'A.C.A., RP, MR, vol. 2008/1, f. 4v-5r.
836 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 317, a partir d'A.C.A., RP, MR, vol 2012, f. 17r.
837 M. Clua i T., "Aproximació a la circulació monetària", p. 596.
838 M. Clua i T., "Aproximació a la circulació monetària", p. 598.
839 R. Córdoba, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, p. 232.
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paralitzar la producció: és una hipòtesi plausible pel fet que, com ja hem pogut assenyalar abans, els

moneders treballaven amb interrupcions.

Podem comprovar, a partir de l'estudi dels croats del tresor del carrer de la Llibertat, com,

dins d'una mateixa emissió, l'estil d'algunes representacions podia variar: mentre que la llegenda és

gairebé immòbil (amb l'excepció de la introducció esporàdiques d'abreviatures, com D'I en lloc de

DEI en grossos d'Alfons II),  la  imatge del  monarca sol canviar  d'uns grups d'encunys a  altres.

L'explicació  ha  de  trobar-se  en  el  caràcter  artesà  de  l'ofici:  encara  que  resulta  complicat,  pot

rastrejar-se la mà del mateix entallador en determinats grups d'encunys, però cadascun dels encunys

que el composen presenta una o diverses subtils diferències respecte als altres. El cas del disseny

del bust reial és més cridaner que altres elements de la moneda, com el revers o la llegenda, pel fet

que,  mentre  aquests  es  realitzaven  gairebé  per  complet  amb  punxons,  la  imatge  del  monarca

barrejava l'ús de patrius amb el treball manual mitjançant enformadors i burins. Ara bé, algunes

agrupacions, com les de la primera emissió de Jaume II, són força cridaneres per l'estil groller i

maldestre amb què es dissenyaren tant la llegenda com el bust reial. Aquest fenòmen ja l'havien fet

notar  M  Clua  i  T.  Marot,  alhora  que  plantejaven  dues  possibles  respostes:  d'una  banda,

l'esquematització respondria a un gran volum de treball, és a dir, en moments en què la producció de

la seca fou major, es feia necessari abastir el taller de manera contínua i ràpida, de manera que el

treball  de  l'entall  s'havia  d'agilitzar.  La  segona  explicació  rau  en  que  l'estil  descurat  d'algunes

monedes  podria  respondre  al  treball  de  gravadors  maldestres,  potser  aprenents  o  gravadors

inexperts840;  aquesta  teoria  implica  que  els  més  dissenys  més  acurats  haurien  d'atribuïr-se  als

oficials més experimentats o al propi mestre argenter.

Cal assenyalar, per a finalitzar, que a diferència d'altres territoris com Navarra o Anglaterra,

no  es  coneixen  encunys  baixmedievals  pertanyents  a  la  seca  de  Barcelona.  Un  cop  acabada

l'emissió,  o  quan els  guardes  de  la  moneda retiraven els  encunys  trencats  o  desgastats,  piles  i

trossells es destruïen per a evitar la possibilitat que s'empraren per a fer moneda fraudulenta. A cada

emissió corresponien jocs d'encunys nous; de qualsevol manera, hem d'advertir que alguns reversos

antics apareixen en batiments més nous841, de manera que els trossells podien guardar-se en la seca

durant un cert temps. Els anversos, pel contrari, sí sembla que foren destruïts de manera sistemàtica;

la semblança entre alguns anversos d'emissions antigues i altres d'emissions més noves es deu no a

la reutilització de les piles, sinó dels jocs de punxons.

840 M. Clua i T., "Aproximació a la circulació monetària", p. 59
841 Ídem nota anterior. També tenim evidències en el tresor del carrer de la Llibertat: els nombres de catàleg Llib.2 i
Llib.150 (SIP 33786 i SIP 33909) comparteixen el mateix encuny de revers, malgrat pertànyer el primer al regnat de
Pere II i el segon al d'Alfons II.
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b) L'encunyació a martell.

L'encunyació la realitzava de manera exclussiva el grup dels moneders. Una vegada que

l'obridor havia finalitzat l'encàrrec d'encunys, o almenys una part, entregava les piles i els trossells

al mestre de la seca com a màxim responsable del taller monetari; aquest, a la seua vegada, els

entregava als guardes de la moneda, perquè ells eren els encarregats de custodiar-los en tot moment.

Els encunys es guardaven en una caixa tancada, les claus de la qual tenien els dos guardes. Cada

jornada que havien de treballar els moneders, els guardes treien de la caixa les parelles d'encunys,

les  comptaven  i  en  repartien  una  a  cada  moneder;  en  finalitzar  el  dia,  els  mateixos  guardes

s'encarregaven d'aplegar totes les parelles d'encunys, comptar-les de nou i revisar que cap de les

piles  o  trossells  presentara  deficiències  o haguera  patit  manipulacions.  Fet  això,  guardaven els

encunys en la seua caixa fins la següent jornada de treball.

Els moneders només podien treballar de dia (se'ls prohibia de manera expressa fer-ho de nit,

com sí podien treballar, en canvi, el fonedor i els seus ajudants), i separats de la resta de treballadors

de la seca. Els encunys foren, en totes les cases de moneda de l'Europa baixmedieval, un dels estris

més preats  entre  totes  les eines  de treball  que s'hi  utilitzaven.  Sembla que qualsevol  precaució

sempre fou poca: s'intentava evitar la connivència amb els obrers, ajudants o oficials de la seca,

perquè no es produïren fraus o robatoris, i extremar en aquest sentit la vigilància fou una de les

grans  prioritats  del  mestre  de  la  seca  i,  sobretot,  dels  guardes  de  la  moneda.  Cada  moneder

treballava sol, separat del seu company, però tots ho feien agrupats en un mateix lloc; en algunes

representacions apareixen els moneders treballant per parelles, en els casos en què l'encunyació es

feia amb grans malls de dos mans: mentre un moneder subjectava el trossell, l'altre agafava el mall

amb les dues mans per a colpejar l'ànima. Sembla, però, que el treball per parelles no fou el més

habitual, almenys per al cas de la seca de Barcelona. El moneder disposava d'un lloc de treball

propi,  un banc de fusta dotat  d'un cep,  en el qual insertava l'encuny d'anvers;  com que l'ànima

d'aquest encuny tenia més o menys forma de con, se'l podia assegurar fàcilment per a evitar que es

moguera durant l'encunyació. En el mateix banc, o al seu costat, comptava amb una bossa o caixó,

on anar dipositant la moneda encunyada; les monedes trencades o mal encunyades se separaven,

perquè se les desestimava com a cisalla. Els cospells els tenia sempre a mà, potser damunt del

mateix banc, perquè la feina fóra el més ràpida possible.
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El procés resultava molt senzill, a la vegada que molt repetitiu. Al començament de cada

jornada de treball, el balancer pesava els cospells que calia entregar als moneders: si es tractava de

moneda menuda, els discs se'ls lliuraven només a pes, però en el cas de la moneda grossa, es feia a

pes i compte842. Els guardes de la moneda, que es trobaven presents en les pesades, repartien els

cospells  i  els  encunys  entre  cada  moneder  i  començava  la  tasca  d'encunyació.  Amb  la  pila

assegurada al cep del banc, el moneder agafava un cospell i el col·locava sobre la seua superfície.

Tot seguit, amb una mà subjectava el trossell i amb l'altra el mall o mallet per a obrar. Les ànimes

dels trosells baixmedievals varien en la seua secció: podem saber si es tractava d'ànimes circulars o

quadrangulars  depenent,  si  estudiem un volum de peces  suficient  d'una mateixa emissió,  de la

dispersió  o  concentració  en  la  posició  dels  encunys;  normalment,  les  separacions  amb patrons

regulars en les posicions (per exemple, 3, 6, 9 i 12 hores) indiquen una ànima quadrangular, mentre

que  les  dispersions  aleatòries  de  posicions  indiquen  ànimes  circulars,  les  que  trobem  per  a

l'encunyació dels croats del carrer de la Llibertat843. El moneder havia de cobrir el cospell amb

l'encuny de revers, apretar-lo amb força i subjectar l'ànima amb mà ferma, i amb un únic cop sec i

fort de mall, aconseguir imprimir les marques en el disc metàl·lic. Sembla que es treballava amb els

cospells en fred844.

Figura 27. Encunyació a martell en una seca baixmedieval: a) un moneder encunya a martell en el seu banc;
b) joc d'encunys d'època baixmedieval del Museu Nacional de Lituània, Vilnius845.

842 F. Mateu i Llopis, "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", p. 113, doc. 1.
843 Veure el capítol 6.2 d'aquest treball.
844 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, pp. 319-321.
845 Les imatges  han  estat  agafades  del  web  del  Museu  Nacional  de  Lituània,  catàleg  en  línia,  direcció
https://v2.valdovurumai.lt/lankytojams/savaites-eksponatas/livonijos-silingu-kaldinimo-spaudai  (darrera  consulta  el
29/07/2018);  el  joc d'encunys  està  datat  en el  segle XVI,  però mantè la forma de les piles  i  els trossells  d'època
baixmedieval, com els publicats en M. Ibáñez, La colección de útiles de acuñación del Museo de Navarra.
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Calia que el moneder fóra precís, perquè no resulta senzill subjectar el trossell, pressionant-

lo contra la pila per a evitar qualsevol moviment, i imprimir amb el mall la força suficient per a

estampar els dissenys de manera uniforme amb un sol cop846. El cospell sovint no es col·locava

perfectament centrat o solia desplaçar-se abans de martellar: si el desplaçament resultava excessiu,

la moneda quedava arrigosada, es rebutjava i quedava com a cisalla. Amb el cop de mall, el trossell

i el cospell tendien a rebotar, i  si el moneder decidia colpejar de nou per a imprimir millor els

motius  es  produïa  el  fenòmen  de  repicat:  la  mateixa  imatge  impressa  dues  vegades  sobre  les

superfícies d'anvers i revers, amb un petit desplaçament la primera respecte la segona. Com en els

encunyaments no centrats, els repicats més greus passaven a engrossir el calaix de la cisalla del

moneder, però sembla, pels exemples que ens han arribat, que en ambdós casos existia un cert

marge de tolerància, atribuït sobretot a la manera aleatòria de les comprovacions del guardes, i a

que els propis moneders deixarien passar peces mal encunyades perquè no els resultara perjudicial,

ja que cobraven per volum encunyat. Quan ja havia estampat els motius, el moneder retirava la peça

al calaix de les monedes,  agafava un nou cospell,  el  col·locava sobre la superfície de la pila i

tornava a començar el procés.

El ritme de treball dels moneders podriem considerar-lo ràpid, molt més quan major era

l'emissió, o menor el termini per a finalitzar-la (podia ser per qüestions de necessitat de circulant o

per  les  condicions  dels  propis  contractes  d'arrendament  de  l'encunyació).  Amb  un  ritme  de

producció accelerat, es calcula que un equip de moneders encunyava de 4 a 5 monedes per minut,

de manera que es podia arribar a encunyar entre 2000 i 3000847 peces al dia. Si d'un marc de plata

surten 72 grossos, això val a dir que al dia s'arribaria a encunyar entre 28 i 41 marcs, de manera que,

treballant tots els dies, cosa que no ocorria, una emissió de 6000 marcs, com la de 1317 de Jaume II,

trigaria a acabar entre 146 i 214 dies, una de 50000 marcs com la de 1322-1327, entre 1219 (aprox.

3 anys i 3 mesos) i 1785 dies (aprox. 4 anys i 9 mesos), i una de 100.000 marcs com l'autoritzada el

1318848, entre 2439 (aprox. 6 anys i 7 mesos) i 3571 dies (aprox. 9 anys i 8 mesos). Realitzats

aquests càlculs aproximatius, caldria esbrinar la quantitat de moneders que podrien treballar en una

846 Coneixem diverses representacions de la tasca de la monederia baixmedieval. Unes de les imatges més espectaculars
en l'àmbit peninsular, i de la Baixa Edat Mitjana, es conserven tallades en pedra en l'església de Santiago de Carrión de
los  Condes  (Palència);  també existeixen estudis  al  voltant  de  l'iconografia  de  la  monederia  baixmedieval,  com el
publicat per B. Mariño, "Testimonios iconográficos de la acuñación de moneda en la Edad Media", Artistes, artisans et
production artistique au Moyen Age, vol. 1, París: 1986, pp. 499-513.
847 Les  aproximacions als  volums d'encunyació  han  estat  recollits  en  M. Clua  i  T.,  "Aproximació  a  la  circulació
monetària", p. 598, nota 65. De totes maneres, hem consultat també l'obra que aquestes dues autores referencies, P.
Spufford, "Mint organisation in the Burgundian Netherlands in the fifteenth century",  Studies in Numismatic Method
Presented to Philip Grierson (Brooke, C. N. L., Stewart, B. H., Pollard, J, G. i Volk, T. R., eds), Cambridge: 1983, pp.
239-263.
848 Els volums d'argent els hem tractat ja en el capítol 3 d'aquest mateix treball.
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emissió, pel fet que no coneixem quants moneders formaven «un equip»; la quantitat de persones

treballant alhora, així com la disponibilitat de cospells (que depenia del ritme d'aprovisionament de

metall preciós i del volum de treball del fonedor i dels obrers) i, per últim, la quantitat de dies que

treballaren a l'any, determinarà el temps per a portar a terme una encunyació, major o menor del que

hem proposat.

Els moneders, com els obrers, no cobraven un salari fixe, sinó que el percebien a raó del

nombre o pes de cospells marcats en acabar la jornada. Quan finalitzava el dia, els guardes de la

moneda  procedien  a  aplegar  tot  el  material.  D'una  banda,  recollien  les  parelles  d'encunys:  els

comptaven, els revisaven per a assegurar-se del seu bon estat o si calia canviar-los, i que haguéren

estat manipulats o canviats; després, els guardaven en la seua caixa. D'una altra banda, aplegaven el

resultat del treball: cospells sobrants, diners encunyats i cisalla. El balancer pesava tot el producte, i

el pes retornat havia de ser idèntic al lliurat; com que la moneda grossa s'entregava a pes i compte,

també havia de figurar el mateix el nombre de peces pel matí que al vespre. L'escrivà, que havia

enregistrat el material lliurat en el llibre dels moneders, confrontava els resultats i donava o no el

seu vist-i-plau. Si tot era correcte, els guardes de la moneda solien fer una levada per a assaigs,

guardaven la moneda encunyada per al  deslliurament, els cospells per a la jornada següent i la

cisalla la custodiaven per a entregar-la, en el moment que manara el mestre de la seca, al fonedor.

5.3.10. Darrera neteja dels cospells encunyats.

 Abans del deslliurament de la moneda, encara es podia portar a terme una altra operació

destinada a la neteja de les monedes. Segurament, l'encarregat fou l'emblanquidor, però tenim molt

poca informació al voltant d'aquesta tasca. La finalitat d'aquesta darrera neteja abans de deslliurar la

moneda raïa en la necessitat de retornar la brillantor a l'argent després de l'encunyació dels cospells.

Pel propi procés que portaven a terme els moneders, aquella lluïsor podia apagar-se, a banda que,

amb el cop de mall, podia haver restat adherida alguna partícula que caldria eliminar. Ignorem si

aquesta operació es realitzava amb vinagre, com ocorria amb la moneda d'or, o amb algun altre

tipus de mordent849. Una vegada netes, les monedes haurien d'estendre's sobre flassades i deixar-les

assecar bé.

849 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, pp. 260-261, 320.
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5.3.11. Deslliurament de la moneda.

Anomenat també deslliurança, lliurança o lliurament, no es tracta de manera estricta d'un pas

de la fabricació de la moneda, sinó d'un acte durant el qual s'havia de comprovar el pes, la llei i

l'aspecte de les peces encunyades, abans de posar-les en circulació. Sempre anava acompanyat d'un

assaig,  al  qual  estaven convocats  el  mestre  de la  seca,  els  guardes  de  la  moneda,  el  balancer,

l'assajador i l'escrivà; a més a més, una vegada a l'any se celebrava un acte protocolari anomenat

enserrament o encerrament, al qual podien acudir els consellers de la ciutat de Barcelona850. Els

actes  d'enserrament  foren  molt  comuns  en  les  seques  europees  baixmedievals:  demostren  la

preocupació de les autoritats emissores per tenir en circulació una moneda de bona llei i pes ajustat

a les seues ordenances. Alguns d'ells s'ha conservat en la tradició, com el trial of the pyx de la Royal

Mint, al Regne Unit.

Durant l'assaig de la deslliurança, l'assajador triava a l'atzar algunes peces per a comprovar-

les: havia de prendre fins a una unça, sempre a l'atzar, i partir les monedes amb unes tissores per la

meitat; d'una de les meitat havia de fer l'assaig, posant-la en cendrades. Un cop fos el metall i pres

el resultat, l'assajador havia de presentar-lo als guardes de la moneda, comunicant-los si havia estat

bo o dolent. Si els guardes decidien que la prova havia estat correcta, tant en la seua execució com

en el resultat, comunicaven al mestre de la seca que es podia procedir al deslliurament; en canvi, si

la prova havia estat dolenta o mal executada, els guardes de la moneda podien manar repetir-la851.

Es tractava,  més que res,  d'un tràmit,  pel  fet  que l'assajador havia anat  comprovant  de manera

regular, durant la fabricació de la moneda, l'ajustament a la norma, de manera que resultava molt

difícil que els assaigs donaren resultats negatius i s'arribara a l'extrem d'haver de fondre tota la

moneda i  refer-la,  corrent  el  mestre,  com a  encarregat  de  la  lliga,  amb la  responsabilitat  i  les

despeses852.

Un cop els guardes de la moneda i el mestre de la seca havien decidit que la moneda podia

deslliurar-se, totes les peces encunyades havien d'estendre's al terra sobre flassades. Aleshores, el

balancer començava la seua tasca, procedint de la següent manera: quatre o cinc homes havien de

prendre la moneda a pes, a almostes, amb flassades o draps, i tombar una almosta sobre una altra,

fent un muntó que després calia aplanar i dividir en quatre parts. D'aquestes quatre parts, n'havien

850 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 322.
851 F. Mateu i Llopis, "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", p. 114.
852 F. Mateu i Llopis, "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", p. 115.
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primer d'agafar dues i abocar una sobre l'altra fent un muntó, i després fer el mateix amb les altres

dues  parts;  fets  els  dos  muntons,  calia  barrejar  bé  en  cadascun d'ells  la  moneda.  El  balancer,

aleshores, havia de prendre de cadascuna de les dues meitats deu marcs de moneda, i pesar cada

grup en presència del mestre de la seca, dels guardes i de l'escrivà. El balancer havia de demostrar

que els deu marcs d'una meitat pesaven el mateix que els deu marcs de l'altra, mentre que l'escrivà

havia d'enregistrar el procés i anotar amb quina feblesa o fortatge venien les pesades (recordem que

es tractava de pesades al marc). Si la moneda era bona, es podia deslliurar, però si es trobava feblesa

o fortatge de més de dos diners de diferència, sembla que la pesada s'havia de compensar fins entrar

dins  del  marge  de  tolerància  permès  o  ajustar-se  a  la  norma.  Aleshores,  es  podia  procedir  al

deslliurament. Tant l'escrivà com els guardes de la moneda havien d'anotar la quantitat  a pes o

compte en els seus respectius llibres (o a pes només si es tractava de moneda menuda), i el fortatge

o feblesa que s'havia detectat o amb el qual eixia853.

Pel que fa a les restes dels assaigs, calia guardar-les junt amb altres, provinents del procés de

fabricació. L'assajador i els guardes de la moneda havien de prendre l'enserrament (en aquest cas, en

el sentit d'assaig), embolicar-lo en un poc de paper i aquest en un full de paper plegat al llarg i amb

tres plecs, i cosit amb fil. En la superfície del paper havien d'apuntar amb lletres grans l'assaig que

hi havia dins, quin dia fou fet, si el resultat havia estat bo o dolent, i si la moneda havia vingut forta

o febla, i en quina quantitat. Els guardes de la moneda agafaven el paper i el tancaven en la caixa de

la qual en tenien la responsabilitat, custodiant-lo en previsió que algun dia fóra necessari, bé per a

l'enserrament annual, bé per a una auditoria del Mestre Racional854.

Per a finalitzar el deslliurament, la moneda s'havia de comptar i pesar, en el cas de la grossa,

o només pesar en el  cas de la menuda. L'escrivà anotava tot  en el  llibre de deslliurances,  sota

l'atenta vigilància dels guardes de la moneda i del mestre. Les monedes començaven a dividir-se en

grups i en lots, més senzills de manejar, i se'n feien certes quantitats que desconeixem. Aleshores,

les monedes es ficaven en saquets, on sortien a pes o a pes i compte, o s'embolicaven en paper.

Només restava ja treure-les de la seca i posar-les en circulació855.

853 F. Mateu i Llopis, "La técnica medieval de las acuñaciones monetarias", pp. 114-115.
854 Ídem nota anterior.
855 A. Estrada, La Casa de la Moneda de Barcelona, p. 324.
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6. COMPOSICIÓ  TIPOLÒGICA  I  ANÀLISI  ESTADÍSTICA  DEL  TRESOR  DEL

CARRER DE LA LLIBERTAT.

Segons  l'historiador,  sociòleg  i  economista  francés  F.  Simiand  (1873-1935),  l'estadística

s'empra per a permetre a l'esperit humà fer-se una representació relativament simple de conjunts

complexes, apreciar el valor d'aquestes representacions, estudiar i reconèixer si es relacionen entre

si i fins a quin grau són fundades aquestes relacions. Però, què és l'estadística? De manera objectiva,

és una ciència per se, i en aplicació auxiliar d'altres camps una eina, que permet aportar una visió

sintètica d'un o diversos conjunts de dades variables, i obtenir-ne patrons de corelació, estimacions

matemàtiques  i  conclusions  imparcials  que  ajuden  a  interpretar  les  observacions  recollides.  El

mètode estadístic permet, d'una altra banda, ordenar, classificar i presentar amb claredat una sèrie de

fets en un primer moment desordenats i confusos856.

L'estadística aplicada a la numismàtica medieval representa un dels camps d'estudi menys

emprats que encara existeixen en l'actualitat dins la investigació de les emissions monetàries de

l'Edat Mitjana peninsular.  I,  no obstant,  és una de les eines que major volum d'informació pot

aportar, sobretot en conjunts tancats com són els tresors. L'estudi estadístic no només ens revela

aspectes senzills sobre quantitat i distribució de monedes o emissions (per regnats, mòduls, tipus,

pesos, axis...),  sinó que els  paràmetres matemàtics ens indiquen pertenència a patrons d'emissió

determinats, de distribucions normals o irregulars dins dels rangs de pes o mòduls que ens aporta la

documentació  històrica,  de  l'ajustament  a  patrons  de  pes  teòrics  o,  fins  i  tot,  de  continuïtat  o

segmentació en les mostres. 

Amb l'objectiu d'analitzar de manera quantitativa i qualitativa el tresor del carrer Llibertat,

hem inclòs  el  camp  de  l'estadística  en  aquest  treball.  Perquè  la  considerem una  eina  d'anàlisi

necessària, però sobretot pel fet que el tresor és un conjunt tancat i homogeni, composat solament

per grossos encunyats durant un periode molt concret, de manera que no existeixen desviacions que

tindre en compte en el moment de plantejar càlculs generals i per mostres àmplies, i en el qual, en

ser fruit  d'una acurada selecció de peces,  no existeixen grans variacions causades per  monedes

trencades o excessivament retallades. A més a més, la gran quantitat de documentació conservada

856 F. P. Doms, Estadística elemental, ed. Paraninfo, Madrid: 1989, p. 19. La cita de F. Simiand es troba recollida en
aquesta mateixa obra, en la referència aportada.
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per  al  nostre  cas  ens  pot  permetre  confrontar  els  resultats  estadístics  amb allò  que apareix als

documents baixmedievals.

Tenim com a objectius, en aquest capítol, obtindre dades que puguen comparar-se, com hem

dit,  amb  la  documentació  conservada,  però  també  comprovar  l'ajustament  o  desviació  de  les

monedes del tresor del carrer de la Llibertat a la talla de 72/M, com hem estat plantejant al llarg de

les pàgines anteriors. 

El present capítol s'ha dividit en tres blocs. En el primer d'ells, es tracta la composició del

tresor per tipus bibliogràfics, prenent com a referència els catàlegs d'A. Badia (des d'ara, CCB) i de

M. Crusafont (des d'ara CGMC): s'ha intentat agrupar les monedes per característiques d'encuny,

tractant  els  errors  dins  del  tipus  al  qual  pertanyen  i  no  com  una  categoria  pròpia.  Aquesta

classificació és vàlida per al tresor del carrer de la Llibertat, i de cap manera tracta de substituïr els

mencionats catàlegs monetaris.

El segon bloc es troba dedicat a l'anàlisi estadístic de la mostra, primer prenent la distribució

general com a objecte d'estudi, i després els cinc grups, corresponents als cinc regnats representats

en el tresor del carrer de la Llibertat. Pel que fa a l'explicació dels paràmetres estadístics que s'han

emprat en l'estudi, s'ha optat per separar-la i oferir-la en annexe, alleugerint de càrrega un capítol

que, per ell mateix, resulta ja suficientment llarg. 

I, per últim, en el tercer bloc s'apleguen les dades obtingudes en els epígrafs anteriors, per a

oferir una interpretació dels resultats i unes conclusions preliminars que permeten ordenar el volum

d'informació presentat.

6.1. DISTRIBUCIÓ DE LES DADES I COMPOSICIÓ DEL TRESOR.

Amb grans volums de dades, resulta necessari ordenar les observacions d'una forma senzilla

i comprensible, amb l'objectiu de presentar-les de manera clara i simple per a poder treballar amb

elles. El més fàcil és mostrar les variables mitjançant quadres de distribució o taules de freqüències.

Una taula de distribució és un tipus de quadre en el  qual les observacions s'ordenen de

manera contínua en columnes i files, en tantes files com classes (també anomenades observacions)

tinga  la  mostra.  Com que  les  variables  equivalen,  en  aquest  cas,  sempre  a  1  (és  a  dir,  cada

observació  comprèn els  seus  propis  valors  d'informació  i  es  comporta  de  manera  independent,

encara que totes les dades plegades formen un conjunt), cada fila conté un cert nombre de dades
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relacionades  amb  la  classe:  tipus  bibliogràfic,  pes,  orientació,  observacions...  Les  taules  de

distribució que hem emprat es composen de sis columnes:

• La primera columna l'ocupa un número currens que serveix tant com a identificador

(nombre de posició d'una variable dins d'una distribució) com a posició de la peça en el

catàleg que presentem al final d'aquest treball.

• En la segona columna apareix el número d'inventari de cada moneda, segons el sistema

de catalogació de les dues institucions que actualment custodien el tresor. La numeració

de  catàleg  del  Museu de  Prehistòria  de València  -  Servei  d'Investigació  Prehistòrica

(SIP)  comprén  valors  de  cinc  xifres,  des  del  33787  fins  el  35867;   les  monedes

dipositades en les Corts Valencianes s'identifiquen amb la paraula Corts, seguida d'una

numeració corelativa entre el 001 i el 400.

• La  tercera  columna  està  dedicada  a  l'autoritat  emissora  de  cada  moneda  o  grup  de

monedes.

• A la quarta columna s'indica el tipus bibliogràfic de cada peça. S'ha optat per conservar

la preferència pel CGMC, emprat en la primera classificació del tresor.

• En la cinquena columna apareix expressat el pes de cada gros d'argent. Els valors es

dónen en grams, amb dos decimals.

• La sisena columna conté les posicions d'encuny, indicades en hores, amb xifres senceres

entre l'1 i el 12.

Pel que fa a les taules de freqüències, aquestes es troben relacionades amb l'anàlisi de volum

de les dades més que no amb la seua presentació; les dades mostrades en aquests quadres es poden

representar  després,  de  manera  senzilla,  en  gràfiques  o  diagrames  de  barres,  també  anomenats

histogrames, construïts a partir de freqüències o d'intervals-classes. Una taula de freqüències aplega

les variables iguals en conjunts i les presenta de manera sintètica; les d'aquest treball consten de

quatre columnes, en les quals la informació es distribueix com segueix:

• La primera columna conté l'identificador o variable les observacions del qual volem

agrupar. Pot ser un número currens o de catàleg, però també un tipus bibliogràfic, un pes

determinat o una posició d'encuny, per exemple.

• A la segona columna s'hi  presenta la  freqüència de cada observació o,  el  que  és  el

mateix, el nombre total de vegades que, dins de la distribució, apareix cada variable. A

aquest  paràmetre  se  l'anomena  freqüència  absoluta,  i  es  representa  amb  la  lletra  F,
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sempre majúscula. La suma de totes les freqüencies absolutes de la taula (  ∑  ) ha de

coincidir amb el total d'observacions de la distribució.

• La tercera  columna es  reserva  per  a  la  freqüència  relativa,  un  paràmetre  d'obtenció

indirecta  que  resulta  de  dividir  cada  freqüència  absoluta  entre  el  nombre  total

d'observacions de la distribució ( f =
F
n

). La freqüència relativa, representada per la

lletra f, sempre minúscula, mostra el volum relatiu de cada observació respecte al total

de la distribució; el resultat se sitúa sempre entre els valors absoluts 0 i 1: hem optat per

oferir quatre decimals, per a evitar arrodonir en excés les xifres. La suma total de totes

les freqüències relatives ha de ser 1.

• Per últim,  a la  quarta  columna s'hi  troben els  valors  de volum relatiu  expressats  en

percentatge, resultat de multiplicar els volums relatius per 100 (f · 100). L'expressió en

percentatges  ajuda  a  entendre  millor  el  volum  de  cada  classe  dins  del  total  de  la

distribució,  pel  fet  que es reflecteix en parts  d'una unitat  tancada (el  cent  per  cent),

mentre que la freqüència relativa (f) ho fa en fraccions sobre 1. Cada resultat presenta

dos decimals.

Quant  a  la  composició  per  tipus  d'emissió,  s'han  agrupat  els  croats  en  tres  conjunts  de

distribució, equivalents als tipus bibliogràfics proposats en el CGMC del qual, en alguns casos,

s'indiquen també les equivalències en el CCB o algunes observacions basades en aquest últim:

• En primer lloc, s'ha classificat les monedes per grups, identificats amb numerals romans

de l'I al VI. L'I correspon al regnat de Pere II, el II al d'Alfons II, el III al de Jaume II, el

IV al d'Alfons III, el V al de Pere III i el VI al grup de peces indeterminades.

• Els subgrups, representats amb numerals aràbigs després del numeral romà, recullen els

conjunts  d'encunys  amb característiques  semblants,  allò  que  en  el  CGMC són  tipus

bibliogràfics.

• Les variants d'encuny s'indiquen amb la lletra minúscula  a o  b.  Aquestes variants es

refereixen a la posició de les anelles i els grups de tres punts que apareixen en el revers:

la lletra a  es troba reservada per als reversos en què els conjunt dels tres punts es troba

en el segon quarter (o, com reflecteix el CGMC, les síl·labes CIVI de la llegenda sobre

els tres punts); la lletra  b, per contra, fa referència als reversos amb el segon quarter

ocupat  per  una  anella  (o  CIVI a  anella,  segons el  CGMC).  Apareix  per  darrere  del

numeral de subgrup.
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• Les indicacions d'error o subvariant es fan entre el número del subgrup i la lletra de

variant d'encuny. No pensem que siga adequat tractar com un tipus propi un error comès

per  l'obridor,  pel  fet  que  no  es  tracta  d'una  acció  voluntària  i  conscient.  Els  errors

d'encuny es produeixen a causa de la tasca repetitiva que comporta la gravació de piles i

trossells, a partir d'un model bo o oficial.

6.1.2. Composició del tresor per grups.

El tresor del carrer de la Llibertat es composa de 2483 monedes encunyades en la seca de

Barcelona, de les quals 2479 corresponen a unitats de croat i 4 a mitjos croats. Aquests paràmetres

es  tradueixen  en  l'existència  de  2483  classes,  cadascuna  amb  els  seus  propis  valors  de  pes,

orientació d'encunys, regnat, tipus bibliogràfic i nombres de catàleg: un volum d'informació difícil

de treballar sense ordenar, agrupar i resumir (quadre 138, situat en l'annexe d'aquest treball).

Autoritat F f %

Pere II 3 0,0012 0,12

Alfons II 151 0,0608 6,08

Jaume II 849 0,3419 34,19

Alfons III 691 0,2783 27,83

Pere III 786 0,3166 31,66

Indeterminades 3 0,0012 0,12

2483 1 100

Quadre 36. Distribució dels valors del tresor per regnats.

La distribució presenta un repartiment desigual, en el qual els dos primers regnats acumulen

només el  6,20% de les observacions,  mentre que els regnats de Jaume II, Alfons III  i Pere III

aclaparen el 93,70% de les dades (el 0,10% restant correspon al grup de les indeterminades). Amb

solament tres peces, Pere II és el monarca menys representat, mentre que les 849 monedes de Jaume

II el converteixen en el rei amb major nombre d'observacions del tresor. Aquesta distribució ens

indica ja la major tendència a la circulació del croat barcelonès a partir del regnat de Jaume II que

no en el dels seus antecessors.

Aquestes  diferències  de  distribució  tan  marcades  poden  explicar-se  pel  que  sabem  de

l'encunyació  de  grossos  en  la  seca  de  Barcelona  durant  la  seua  primera  etapa.  L'any 1285,  la
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fabricació tingué una durada molt curta, a causa de la mort sobtada del rei Pere el Gran; entre els

mesos d'agost i novembre sembla que s'encunyaren diversos tipus de gros d'argent (unitat i divisor)

al seu nom, encara que només el darrer disseny va ser el que després va repetir-se en les successives

emissions dels monarques fins Pere III. De qualsevol manera, l'escàs periode de batiment fa que els

croats de Pere el Gran resulten, en general, molt poc nombrosos. Malgrat que Barcelona i València

ja havien començat a assolir des d'una dècada abans una àrea monetària compartida, els grossos

d'argent d'aquest monarca que arriben al regne valencià són escassos.

D'Alfons II coneixem una única emissió. Aquest fet, unit als pocs anys que regnà, pot ajudar

a interpretar el baix volum de peces presents en el tresor del carrer de la Llibertat, només un 6,08%

del total. És l'única autoritat amb divisors en el nostre atresorament, i fou durant el seu govern quan

començaren a entrar els croats en cert volum al regne de València.

Jaume II és el monarca amb major representació dins del tresor del carrer Llibertat, amb un

volum del 34,19% del total; li segueix el grup de Pere III, que representa un 31,66% del conjunt. No

debades, es tracta dels reis amb els majors batiments i el major nombre d'emissions en el període

que comprèn aquest treball. Sota el regnat de Jaume II, el croat barcelonès es trobava plenament

consolidat en el regne valencià. Entre Jaume II i Pere III se sitúa el grup d'Alfons III: malgrat un

regnat breu, el seu cas es contraposa al del seu oncle Alfons II, ja que acumula un volum sobre el

total del 27,83%.

Pel  que fa  a la  distribució dels  tipus  monetaris,  distingim 48 categories  bibliogràfiques,

seguint  el  CGMC.  Cal  afegir  tres  categories  addicionals,  de  peces  amb  tipus  indeterminat,

corresponents als regnats de Jaume II, Alfons II i Pere III, i una quarta per a les monedes del tot

indeterminades  (no  han  pogut  ser  assignades  a  cap  monarca),  a  causa  del  seu  dolent  estat  de

conservació (quadre 37).

Tant  a  la  taula  de  freqüències  com a  l'histograma  (figura  28),  es  pot  apreciar  com la

distribució segueix sense ser uniforme, pel fet que alguns tipus es concentren en pics de volum

bastant per sobre de la resta  de classes.  En concret,  cal  destacar les acumulacions dels regnats

d'Alfons III i de Pere III: en el primer cas, trobem pics de 245 i 270 monedes, mentre que en el

segon arriben fins les 280 i les 307 peces. Es tracta de dos casos que s'allunyen bastant de la resta de

regnats. El període de Jaume II resulta bastant interessant en aquest sentit: malgrat posseïr la major

quantitat de tipus monetaris del tresor del carrer de la Llibertat, el volum es reparteix amb una major

uniformitat que en el grup del seu predecessor; cap dels seus pics de distribució arriba als  140

grossos  d'argent  acumulats  en  el  regnat  d'Alfons  II.  Durant  el  regnat  de  Jaume II,  la  seca  de
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Barcelona  tingué  una  activitat  productiva  gairebé  contínua,  la  qual  cosa  requerí  una  enorme

quantitat d'encunys: açò es reflecteix en l'àmplia varietat formal, que es tradueix en el nombre de

tipus bibliogràfics que s'apleguen en el tresor.

Autoritat Tipus F f %

Pere II
Botet.179 1 0,0004 0,04

Cru.2137 2 0,0008 0,08

Alfons II

Cru.2148 140 0,0564 5,64

Cru.2148a 2 0,0008 0,08

Cru.2148c 5 0,0020 0,20

Cru.2149 4 0,0016 0,16

Jaume II

Cru.2150 14 0,0056 0,56

Cru.2150a 17 0,0068 0,68

Cru.2151 2 0,0008 0,08

Cru.2151a 8 0,0032 0,32

Cru.2152 27 0,0109 1,09

Cru.2152a 71 0,0286 2,86

Cru.2153 22 0,0089 0,89

Cru.2153a 19 0,0077 0,77

Cru.2154 62 0,0250 2,50

Cru.2154a 59 0,0238 2,38

Cru.2154c 5 0,0020 0,20

Cru.2154d 6 0,0024 0,24

Cru.2154e 125 0,0503 5,03

Cru.2154f 100 0,0399 3,99

Cru.2154h 1 0,0004 0,04

Cru.2154i 4 0,0016 0,16

Cru.2155 57 0,0230 2,30

Cru.2155a 21 0,0085 0,85

Cru.2156 113 0,0455 4,55

Cru.2156a 75 0,0302 3,02

Cru.2156c 17 0,0068 0,68

Cru.2156d 15 0,0060 0,60

Cru.2157 3 0,0012 0,12

Cru.2157a 4 0,0016 0,16

Indet. 2 0,0008 0,08
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Alfons III

Cru.2184 65 0,0262 2,62

Cru.2184a 65 0,0262 2,62

Cru.2184b 245 0,0987 9,87

Cru.2184c 270 0,1087 10,87

Cru.2184e 2 0,0008 0,08

Cru.2184f 21 0,0085 0,85

Cru.2184g 20 0,0081 0,81

Cru.2184i 2 0,0008 0,08

Indet. 1 0,0004 0,04

Pere III

Cru.2220 36 0,0145 1,45

Cru.2220a 35 0,0141 1,41

Cru.2220b 280 0,1128 11,28

Cru.2220c 1 0,0004 0,04

Cru.2220d 307 0,1236 12,36

Cru.2220h 33 0,0133 1,33

Cru.2220i 22 0,0089 0,89

Cru.2220k 21 0,0085 0,85

Cru.2220l 43 0,0173 1,73

Cru.2223j 1 0,0004 0,04

Indet. 7 0,0028 0,28

Indeterminades - 3 0,0012 0,12

2483 1 100

Quadre 37. Distribució general per tipus del tresor del carrer de la Llibertat.

Pere III va romandre al tron 51 anys, dels quals batè grossos d'argent a la seca de Barcelona

entre 1336 i la dècada de 1360; les seues encunyacions de croats barcelonesos estàn determinades

per  la  major  uniformitat  pel  que  fa  a  les  llegendes  i  representacions  reials.  Açò  provoca  que

apareguen pics molt marcats (280 i 307 peces), majors que en els regnats anteriors, però en els quals

els  tipus bibliogràfics es troben molt  més agrupats.  Les observacions del regnat d'Alfons III es

troben,  també,  bastant  més  uniformitzades  que  les  de  Jaume  II,  potser  per  la  mateixa  raó

assenyalada per al regnat de Pere el Cerimoniós.
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Figura 28. Histograma de distribució general per tipus bibliogràfics del tresor del carrer de la Llibertat.
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6.1.2. Composició del tresor per grups.

Al  llarg  d'aquest  epígraf,  es  presenta  la  distribució  del  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat

dividida per grups; cadascun dels grups correspon a un dels regnats representats en l'atresorament.

S'ha comentat abans el fet que els catàlegs de moneda inclouen els errors d'encuny com a variants

dels tipus principals, mentre que ací es tracten de manera individualitzada.

a) Grup I – Pere II.

Com s'ha comentat abans, Pere el Gran és el monarca menys representat dins del tresor del

carrer  de  la  Llibertat,  amb tres  peces.  La  seua  importància  no  rau,  no  obstant,  en  la  quantitat

d'observacions, sinó en el fet que la seua presència permet obrir el tresor durant el seu regnat o,

potser amb major seguretat, en el d'Alfons II; a més a més, cal recordar la troballa d'una moneda

bastant discutida pel seu model arcaic, la que hem denominat Botet.179. A banda d'aquesta, no

apareixen les primeres encunyacions d'unitats i meitats, sinó les que es reproduïràn en els grossos

de Barcelona posteriors.

Tipus F f %

I.1a 2 0,6667 66,67

I.2 1 0,3333 33,33

3 1 100

Quadre 38. Distribució tipològica del grup I.

→ Subgrup I.1.

I.1a  –  correspon  als  tipus  bibliogràfics  Badia.4  (CCB),  Botet.177  (LMC),  Cru.2137

(CGMC), Crus-169 (NCCAM), Pedro III-1 (MHC).

anv/ +/P ETRUS/DEI/GRACIA/REX/           

El monarca apareix representat en bust de perfil, mirant cap a l'esquerra, inscrit en el cercle

format per la gràfila de punts interior. Porta al cap corona oberta amb tres puntes, rematades per una

flor  de  liri  cadascuna;  l'interior  de  la  corona  es  troba  adornat  amb  tres  cercles  disposats  en
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horitzontal. El cabell cau ondulat per darrere de l'orella fins la nuca, i acaba en tres anelles que

semblen voler simular els rulls del pentinat de tipus garseta. El vestit està dividit en quatre parts: les

dues laterals representen les mànegues, mentre que les dues centrals representen el vestit amb tall al

centre; la decoració és d'anelles, disposades en les quatre particions en nombre desigual al centre i

en grups de dos en cada mànega.

Les lletres de la llegenda, emmarcada entre les gràfiles de punts interior i exterior, són d'estil

gòtic, amb divisió de grups de tres punts disposats en horitzontal entre les paraules. La creu del

començament de la llegenda és equilàtera potençada, amb els reforçaments bastant marcats.

rev/ /CIUI TAS/ /BA'CH NONA  –  -    – 

Comença amb una creu grega, lleugerament potençada, passant, i que divideix el camp en

quatre quarters. En aquest cas, com que l'única variant present al tresor del carrer de la Llibertat és

l'a, els anells es troben en els quarters primer i quart, mentre que els grups de tres punts se sitúen en

els  espais  segon i  tercer.  La  llegenda es  troba  emmarcada entre  les  gràfiles  de  punts  interna  i

externa; apareix separació mitjançant grups de tres punts en vertical al començament de la llegenda,

al  final de l'S de TAS (quart  espai)  i  davant  la  B de BA'Ch'  (tercer  espai),  encara que és una

construcció  subjecta  als  diferents  grups  d'encunys857.  Apareixen  dos  signes  d'abreviatura  per  a

ometre els caràcters R i I en BARCHI / BaʼChʼ.

→ Subgrup I.2.

I.2 – correspon als tipus bibliogràfics Badia.7 (CCB), Botet.179 (LMC), Pedro III-3 (MHC).

Es  tracta  d'un  tipus  molt  poc  comú,  tant  que,  amb  aquest,  només  se'n  coneixen  dos

exemplars,  un  dipositat  a  Barcelona  i  l'altre  actualment  al  MPV-SIP.  S'ha  discutit  si  es  tracta

realment d'una moneda o d'una prova i, sobretot, la manera d'interpretar les llegendes d'anvers i

revers, però no volem estendre'ns en un problema historiogràfic que ja hem tractat abans en aquest

mateix treball. Podem quedar-nos amb l'hipòtesi que podria tractar-se d'un batiment desestimat pels

consellers de Barcelona i, per tant, deixat d'encunyar o retirat.

anv/ + (P) (:?) D E I  G r  a   a R a [G]ON (...) [R] EX

857 Remetem al capítol 7 d'aquest treball.
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El monarca apareix representat en bust de perfil, mirant cap a l'esquerra. Porta corona oberta

de  tipus  lobulat,  acabada  en  puntes.  El  cabell  es  representa  ondulat  fins  al  clatell.  El  coll,

excessivament fi, contrasta amb la grandària del cap i l'amplitud dels muscles, gravats molt rectes.

El vestit es troba dividit en tres particions, corresponent les dues laterals a les mànegues. El retrat

està insert en una sèrie de huit lòbuls o semicercles, amb un petit cercle entre cadascun d'ells.

La llegenda, entre les gràfiles interior i exterior, presenta caràcters arcaics. Algunes de les

paraules, gairebé totes abreviades, es troben separades per un punt en posició intermitja. La creu del

començament de la llegenda és equilàtera o de tipus grec.

Rev/ B a RQ – I NON : - : B E ND – I CTAS :858

El revers mostra grups de tres punts i un cercle disposats en quarters de manera alterna,

encara que emmarcats en el mateix disseny de huit lòbuls que presentava l'anvers. Els caràcters de

la llegenda, disposats, com en l'anvers, entre la gràfila de punts interna i externa, són de tipus arcaic.

b) Grup II – Alfons II.

Comprèn 151 monedes, entre les quals s'hi troben quatre divisors amb valor de mig croat:

són les úniques peces d'aquest tipus que es localitzen en tot el conjunt, encara que Pere II i Pere III

també n'encunyaren. La raó podria trobar-se en la tria efectuada per l'agent acumulador: pel que es

desprèn  de  la  composició  de  l'atresorament,  s'optà  per  privilegiar  les  unitats,  més  que  no  els

divisors. També influeix l'escassesa de mitjos croats encunyats durant els regnats de Pere II i Pere

III, i la manca d'aquests tipus monetaris durant els regnats de Jaume II i Alfons III.

Quant al disseny dels grossos, unitats i divisors segueixen la representació d'anvers i revers

establerta en els darrers croats de Pere II, a excepció dels caràcters de la llegenda, els quals han

passat del tipus gòtic al de tradició romànica o de tipus llatí.

858 El caràcter D ha estat completat per simetria, ja que l'original es troba partit per la meitat. Veure en el catàleg, la
peça Llib.3.
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Tipus F f %

II.1a 140 0,9272 92,72

II.1b 2 0,0132 1,32

II.2a 5 0,0331 3,31

II.3a 4 0,0265 2,65

151 1 100

Quadre 39. Distribució tipològica del grup II.

→ Subgrup II.1.

II.1a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.8-12, 14-20 i 23-25 (CCB), Botet.180 (LMC),

Cru.2148 (CGMC), Crus-175 (NCCAM), Alfonso III.2 (MHC: làm. 78).

anv/ +38LF'OSVS3DEI3GRACIA3R EX3   

El monarca es representa en bust de perfil, orientat a l'esquerra i inscrit en el cercle que

forma la gràfila de punts interna. Porta al cap corona oberta amb tres puntes, una central i dues

laterals, rematades per una flor de liri cadascuna; l'interior de la corona es troba carregat amb tres

anelletes o cercles disposats en horitzontal. El cabell és ondulat («cabellera lleugerament ondada»

segons  A.  Badia859)  i  cau  per  darrere  de  l'orella  fins  el  clatell,  acabant  en  tres  anelletes  en

representació dels rulls del pentinat anomenat garseta. El vestit es troba dividit en quatre parts, dues

centrals  i  dues  laterals  simulant  les  mànegues;  els  quatre  espais  que  deixen  es  troben  farcits

d'anelles, en nombre desigual depenent de l'encuny, encara que, normalment, les de les mànegues

s'agrupen en nombre de dos, mentre que les de les particions centrals oscil·len entre quatre i sis. 

La  llegenda,  composada  amb  caràcters  de  tradició  romànica,  comença  amb  una  creu

equilàtera potençada, i les paraules es troben separades per grups de dos punts situats en vertical.

Existeix una gran variabilitat respecte al nombre de punts que poden aparèixer (entre zero i dos) i la

seua posició (inferior, mitja i superior), la qual cosa depèn, en tot cas, dels encunys. La llegenda es

troba inscrita entre les gràfiles de punts interna i externa.

rev/3CIVI TAS –  3 – 3BA*CH NONA  –   3

859 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 49.
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Com en l'anvers, els  caràcters de la llegenda són de tradició romànica,  i les paraules es

troben separades per grups de dos punts en vertical,  que varien tant en posició com en nombre

depenent del grup d'encunys. Una creu passant, equilàtera i lleugerament eixamplada en els seus

quatre extrems, divideix el camp en quatre quarters, ocupat el primer i quart per una anella, i el

segon i tercer per una agrupació de tres punts cadascun. La llegenda s'emmarca entre les gràfiles de

punts interior i exterior.

II.1b  –  correspon  als  tipus  bibliogràfics  Badia.13  (CCB),  Botet.182  (LMC),  Cru.2148a

(CGMC), Crus-175.1 (NCCAM),  Alfonso III.1 (MHC: làm. 78).

anv/ +3ALF'OSVSDEIGRACIAR EX     Z3

Idèntic en tot a la descripció proposada per al tipus II.1a, tant en disseny com en llegenda.

rev/ 3CIVI TAS3 BA*CH NONA3 –   –    –  

Idèntic a la descripció proposada per al tipus II.1a, excepte per la posició dels elements en

els quarters que deixa la creu passant: en el primer i quart apareixen els grups de tres punts, mentre

que l'anella ho fa en el segon i tercer espai.

→ Subgrup II.2.

II.2a – correspon als tipus bibliogràfics Cru.2148c (CGMC: 380), Crus.175.2 (NCCAM).

anv/ +3ALF'OSVSD "IGRACIAR EX    Z3

Quant al disseny de la representació del monarca, aquest tipus és idèntic al II.1a i II.1b, però

se'n diferencia en la llegenda, acurtada en aquest cas: presenta una contracció en la paraula DEI, en

la qual el caràcter E ha estat subtituït per signe d'abreviatura volat. La puntuació entre paraules

segueix el mateix patró que en els tipus anteriors d'Alfons II.

rev/3CIVI TAS3 3BA*CH NONA3 –   –    –  
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En tot idèntic als tipus descrits d'Alfons II. L'aplega A. Badia en el CCB (tipus Badia.21 i

Badia.22),  però  indicant  que  els  caràcters  apareixen  sota  la  forma  gòtica,  fet  que  s'ha  pogut

constatar en el tresor del carrer de la Llibertat (Llib. 148 i Llib. 149, per exemple). Els quatre espais

formats per la creu equilàtera passant s'ornamenten de la següent manera: al primer i quart, una

anella,  i  al  segon i  tercer,  grup de tres  punts.  La interpunció  entre  les  paraules  de la  llegenda

conserva la mateixa variabilitat que en el tipus II.1a.

→ Subgrup II.3.

II.3a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.26-32 (CCB), Botet.181 (LMC), Cru.2149

(CGMC), Crus-176 (NCCAM).

Mig croat.

anv/ +3ALF'OSVS3DEI 3GRACIA  3R EX  Z3

El disseny del monarca és idèntic al de les unitats d'Alfons II, amb la peculiaritat que, en

aquest cas, es torna una mica més maldestre, potser a causa de la menor grandària de la superfície

en què ha de treballar l'entallador. Malgrat el seu diàmetre més petit, presenta la mateixa llegenda

que les unitats del tipus II.1a i II.1b. De nou, les anelles que ornen el vestit apareixen en nombre

desigual, i sembla que les úniques que es mantenen en nombre constant són les dels espais laterals o

mànegues, en parella.

Els caràcters de la llegenda s'adscriuen al tipus llatí i segueixen, en tot, les pautes marcades

en els croats anteriors del mateix monarca, sobretot pel que fa a la variabilitat en la puntuació de

separació de paraules. 

rev/3CIVI TAS3 3BA*CH NONA3 –   –    –  

El disseny és idèntic al de les unitats d'Alfons II. Els quatre espais en què s'hi troba dividit el

camp s'omplin de la manera següent: en el primer i quart espai, una anella, mentre que en el segon i

tercer apareix el grup de tres punts.
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c) Grup III – Jaume II.

Estil Tipus Equivalències F f %

I

IA - 
descurat

III.1a Cru.2150 14 0,0165 1,65

III.1b Cru.2150a 17 0,0200 2,00

IB -
normal

III.2a Cru.2151 2 0,0024 0,24

III.2b Cru.2151a 8 0,0094 0,94

III.3a Cru.2152 27 0,0318 3,18

III.3b Cru.2152a 71 0,0836 8,36

II
III.4a Cru.2153 22 0,0259 2,59

III.4b Cru.2153a 19 0,0224 2,24

III

III.5a Cru.2154 62 0,0730 7,30

III.5b Cru.2154a 58 0,0683 6,83

III.5-1a Cru.2154h 1 0,0012 0,12

III.5-1b Cru.2154i 4 0,0047 0,47

III.5-2b - 1 0,0012 0,12

III.6a Cru.2154c 5 0,0059 0,59

III.6b Cru.2154d 5 0,0059 0,59

III.6-1b - 1 0,0012 0,12

III.7a Cru.2154e 125 0,1472 14,72

III.7b Cru.2154f 100 0,1178 11,78

IV

III.8a Cru.2155 57 0,0671 6,71

III.8b Cru.2155a 21 0,0247 2,47

III.9a Cru.2156 113 0,1331 13,31

III.9b Cru.2156a 75 0,0833 8,83

III.9-1a Cru.2156c 17 0,0200 2,00

III.9-1b Cru.2156d 15 0,0177 1,77

III.10a Cru.2157 3 0,0035 0,35

III.10b Cru.2157a 4 0,0047 0,47

- Indeterminat - 2 0,0024 0,24

849 1 100

Quadre 40. Distribució tipològica del grup III.

El grup de Jaume II és el més nombrós dins del tresor del carrer de la Llibertat, no només

quant a quantitat de monedes, sinó també en nombre de tipus (quadre 40). Compta amb quatre estils

diferents per a representar al rei (quadre 41), dividits en agrupacions d'encunys bastant àmplies: el

284



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

disseny del monarca encara conserva molts trets heretats dels regnats de Pere II i Alfons II, però és

en aquest moment quan comencen a introduïr-se algunes novetats.

Estil F f %

I 139 0,1637 16,37

II 41 0,0483 4,83

III 362 0,4264 42,64

IV 305 0,3592 35,92

V 2 0,0024 0,24

849 1 100

Quadre 41. Distribució per estils del grup III.

ESTIL 1

→ Subgrup III.1.

III.1a  –  correspon  als  tipus  bibliogràfics  Botet.184  (LMC),  Badia.46  (CCB),  Cru.2150

(CGMC), Crus-177A (NCCAM).

anv/ +3IACOBVS3DEI3GRACIA3R EX3   

Bust del rei, coronat, orientat cap a l'esquerra i inscrit en la gràfila de punts interna. Porta

corona oberta acabada en tres puntes, una central i dues laterals, rematada cadascuna amb una flor

de  liri;  a  l'interior  de  la  corona  trobem  decoració  composada  per  tres  anelles  disposades  en

horitzontal. El cabell torna a ser ondulat, i cau fins la nuca per darrere de l'orella; acaba en tres

anelletes que simbolitzen els  rulls  del  pentinat  anomenat  garseta.  Com en els  anteriors  grossos

d'argent,  el  vestit  està  dividit  en  quatre  parts,  dues  centrals  i  dues  laterals  per  a  indicar  les

mànegues; els quatre espais del vestit es troben decorats amb anelles. La diferència fonamental amb

les anteriors monedes es troba en les diferències maldestres en el disseny amb què s'ha representat

el rei i s'han gravat els caràcters de les llegendes en aquest grup d'encunys (estil IA): es tracta de

peces molt  descurades,  algunes d'elles gairebé infantils,  amb caps desmesurats  o excessivament

petits, corona descompensada i bust quasi sempre assimètric i desproporcionat respecte al cap. Les

anelles del vestit no guarden un patró, i depenent de l'encuny, poden aparèixer-ne en major o menor

nombre; fins i tot, ni tan sols mostren una corelació dins del mateix disseny, podent presentar una

mànega tres anelles i l'oposada només dues.
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La descompensació i la manca de cura són visibles també en els caràcters de la llegenda.

Algunes lletres semblen gravades a mà alçada, amb burins en lloc d'haver-ho fet amb punxons, no

es respecta el mòdul i l'espai que, en ocasions, se li queda curt al gravador o, pel contrari, li'n sobra.

L'A apareix sovint sense travesser. Els caràcters pertanyen al tipus de tradició romànica o llatina. En

tot el conjunt d'aquestes peces, sembla que hi hagué bastant pressa per obrir els encunys i tenir-los

preparats  per  a  batre  els  grossos  d'argent;  malgrat  tot,  encara  s'intueix  la  perduració  de  les

característiques de disseny dels croats d'Alfons II i del seu pare.

rev/ CIVI TAS BA*CH NONA –   –  –  

Com  en  l'anvers,  la  llegenda  del  revers  presenta  en  general  caràcters  descurats  i  mal

composats. No obstant, el disseny dels quatre espais que la creu passant equilàtera forma al camp de

la moneda respecta el mòdul que presentaven els croats anteriors. En aquest cas, els espais primer i

quart contenen una anella, mentre que els espais segon i tercer un grup de tres punts cadascun. La

fòrmula per a Barchinona continúa mostrant-se amb una doble abreviatura, com en els grossos de

Pere II i Alfons II.

III.1b – correspon als tipus bibliogràfics  Badia.37 (CCB),  Botet.185 (LMC),  Cru.2150a

(CGMC), Crus-177A.1 (NCCAM).

Anv/ +IaCOBVSDEIGRaCIaR EX     

Idèntic en tot al tipus III.1a, tant en disseny com en llegenda. Pertany a la mateixa agrupació

d'encunys.

rev/ CIVI TaS BaCH NONa –   –  –   

Presenta  les  mateixes  característiques  descrites  per  al  revers  del  tipus  III.1a,  amb  la

diferència en la posició dels ornaments dels quatre espais que deixa la creu passant al camp. Així,

aquest tipus carrega en els espais primer i quart el grup de tres punts, mentre que als espais segon i

tercer apareix una anella.
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→ Subgrup III.2.

III.2a – correspon als tipus bibliogràfics Botet.184 (LMC), Cru.2151 (CGMC), Crus-177B

(NCCAM) , Jaime II.1 (MHC: làm. 78).

anv/ +IACObUsDEIGRACIAREX    

En aquest cas, el bust del rei i els caràcters de la llegenda tornen a mostrar la cura quant a

composició i  disseny que apareixia  en els  grossos d'argent de Pere II  i  Alfons II  (estil  IB).  El

monarca continúa representant-se en bust  mirant  cap a  l'esquerra,  tocat  amb una corona oberta

rematada per tres puntes acabades en flor de liri. El cabell ondulat cau per darrere de l'orella i acaba

en tres anelles per a representar els  rulls  del pentinat.  El vestit  es troba dividit  en quatre parts

ornades amb anelles, en nombre proporcionat: les de les dues particions centrals oscil·len entre cinc

i sis, mentre que les de les mànegues ho fan entre dues i tres. Tant el cap i la corona, com el cos, es

troben ben proporcionats.

Pel que fa a la llegenda, aquesta està ben composada, respectant l'espai disponible i guardant

la proporció de mòdul dels caràcters. Les lletres són de tipus gòtic. La llegenda comença, com en el

croat anterior, amb una creu equilàtera potençada.

rev/ CIUI TAsb ARCH NONA –   –   –    

Per primer cop observem un canvi en la llegenda del revers dels grossos d'argent. Malgrat

que el desenvolupament de la llegenda és el mateix, civitas Barchinona, la diferència la trobem en

la separació de les paraules i l'eliminació d'una de les abreviatures: des d'ara, la B de Barchinona

apareixerà en l'últim quarter deixat per la creu equilàtera, la qual cosa permet disposar de major

espai en el tercer quarter per a ficar-hi una R i ometre el signe d'abreviatura que fins aleshores havia

aparegut  en  aquest  lloc.  No  obstant,  la  I  de  Barchinona continúa  elidida,  apareixent  una  H

minúscula amb signe d'abreviatura superior  lateral.  A més a  més,  dos punts en posició vertical

separen l'element TAS del caràcter B com a interpunció. Pel que fa a la posició dels ornaments, en

els espais 1 i 4 apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup de tres punts.
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III.2b – correspon als tipus bibliogràfics Cru.2151a (CGMC), Crus-177B.1 (NCCAM).

anv/ +IACObUsDEIGRACIAREX    

Idèntic en tot a la descripció proposada per al tipus III.2a, tant en disseny com en llegenda.

rev/ CIUI TAsb ARCH NONA –   –   –    

Idèntic també a la descripció proposada per al tipus III.2a, amb la diferència en la posició

dels ornaments. En aquest cas, apareix un grup de tres punts en els espais primer i quart que crea la

creu passant equilàtera, mentre que els espais segon i tercer van carregats amb una anella cadascun.

→ Subgrup III.3.

III.3a  –  correspon  als  tipus  bibliogràfics  Botet.187  (LMC),  Badia.63  (CCB),  Cru.2152

(CGMC).

anv/ +IACObUsDEIGRACIAREX    

El disseny d'aquest tipus s'apropa més a la categoria III.1 que no a la III.2; no obstant, se

sitúa a cavall entre ambdúes, pel fet que les proporcions de la representació reial s'allunyen del

realisme propi de la resta de croats de Pere II i Alfons II, així com del propi Jaume II, a excepció del

tipus III.1. Encara que el  disseny guarda bastant bones proporcions, el  bust del monarca ocupa

gairebé tota la meitat inferior del camp de l'anvers: mostra uns muscles excessivament amples i

sovint poc simètrics. Pel que fa al rostre, mostra un «pitjor art»860 que els tipus ja descrits: el rei es

troba orientat cap a l'esquerra, i porta una corona oberta, en aquest cas molt ampla, rematada per

tres puntes amb una flor de liri cadascuna; l'interior de la corona continúa ornamentant-se amb tres

anelles en disposició horitzontal.  El rostre mostra,  en algunes agrupacions d'encunys,  certs trets

d'esquematisme, però en general s'ajusta bastant a les faccions realistes que ja hem vist. El cabell

cau, ondulat, per darrere de l'orella i acaba en tres anelles que simbolitzen rulls de la garseta. El

vestit  es  troba  dividit  en  quatre  espais  ocupats  per  anelles:  a  les  particions  centrals,  aquestes

oscil·len entre 5 i 7, mentre que a les laterals o mànegues ho fan entre 2 i 3. 

860 CGMC: 381.
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La llegenda, com en el tipus III.2, està composada amb caràcters de tipus gòtic. Comença

amb una creu  equilàtera  potençada i  es  desenvolupa sense signes  d'interpunció.  El  mòdul  dels

caràcters es troba proporcionat en tota l'àrea.

rev/ CIUI TAsb ARCH NONA –   –   –    

Conserva la composició de la llegenda amb caràcters de tipus gòtic. L'esquema és el mateix

que en el tipus III.2, amb interpunció en posició vertical entre l'element TAS i el caràcter B, indicant

la separació entre les paraules civitas i  Barchinona. Pel que fa als ornaments, en el primer i quart

espai apareix una anella, mentre que el segon i tercer es troben carregats amb grup de tres punts.

III.3b – correspon als tipus bibliogràfics  Botet.186 (LMC),  Badia.49 (CCB),  Cru.2152a

(CGMC).

anv/ +IACObUsDEIGRACIAREX    

Idèntic en tot a la descripció proposada per al tipus III.3a, tant en disseny del monarca com

en composició de la llegenda.

rev/ CIUI TAsb ARCH NONA –   –   –    

Idèntica  descripció  que  la  proposada  per  al  tipus  III.3a,  a  excepció  de  la  posició  dels

ornaments, de manera que el grup de tres punts apareix en els espais primer i quart, i l'anella en els

espais segon i tercer.

ESTIL II

→ Subgrup III.4.

III.4a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.68 (CCB), Cru.2153 (CGMC), Crus-177C

(NCCAM).

anv/ +*I2cOBUS*d3  I*GR2c I2*R3*x 
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De nou, el disseny del monarca retorna als paràmetres de realisme que havien caracteritzat

els grossos d'argent de Pere II i Alfons II, però amb la introducció d'un canvi d'estil en el vestit. A

Jaume II se'l representa, seguint el patró dels croats anteriors, de perfil, orientat cap a l'esquerra i en

bust. Porta al cap una corona oberta amb tres puntes, rematades cadascuna per una fulla de card, i

amb l'interior ornat amb una gran anella central i dues més petites laterals. A banda, a cada costat

del remat central presenta un punt reduït. El cabell ondulat (per a A. Badia, aquesta «cabellera» és

«més llisa»861) cau per darrere de l'orella fins al clatell, però ja no acaba en anelles per a representar

rulls,  sinó en una sèrie  de sis  a set  línies engrossides verticals,  una mica corbes,  sense que en

algunes de les quals hi haja una separació clara respecte a la resta del cabell. El vestit pren ara una

forma gairebé semicircular i bastant simètrica; es divideix en quatre espais, amb un parell d'anelles

en disposició vertical dins de cadascun.

La llegenda segueix presentant una composició amb caràcters de tipus gòtic. Comença amb

una  creu  equilàtera  potençada  i  presenta  interpunció  entre  les  paraules  mitjançant  parelles  de

creuetes disposades en vertical.

rev/ cI*UI – T2SB 2RcH NON –   –    2

Es manté la composició de la llegenda amb caràcters de tipus gòtic, i el desenvolupament de

les  paraules  encetat  en  els  grossos  d'argent  del  tipus  III.2.  Presenta,  no  obstant,  un  parell  de

diferències: en primer lloc, l'element CIVI es troba separat per dues creuetes en posició vertical,

idèntiques a les emprades per a la interpunció en l'anvers; per una altra banda, l'element TAS ja no

mostra separació amb el caràcter B de Barchinona. Pel que fa als ornaments, les particions primera i

quarta es troben carregades amb una anella, mentre que a la segona i tercera apareix el conjunt de

tres punts. La gran creu passant característica de tots els reversos segueix sent equilàtera, però els

extrems dels seus braços es mostren una mica menys eixamplats que en els croats anteriors.

II.4b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.69 (CCB), Cru.2153a (CGMC), Crus-177C.1

(NCCAM).

anv/ +*I2cOBUS*d3  I*GR2c I2*R3*x 

861 Badia: 58.
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Idèntic en tot a la descripció proposada per als grossos d'argent del tipus III.4a, en disseny,

llegenda i elements d'interpunció.

rev/ cI*UI – T2SB 2RcH NON –   –    2

El desenvolupament de la llegenda és el mateix que el descrit per al tipus III.4a. La posició

dels ornaments, en aquest cas, és la següent: en el primer i últim espai, grup de tres punts, mentre

que en el segon i tercer, apareix una anella.

ESTIL III

→ Subgrup III.5.

III.5a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.78-83 (CCB), Cru.2154 (CGMC), Crus-178

(NCCAM), Jaime II.2 (MHC: làm. 78).

anv/ + I2cOBUSd3   I GR2c I2R3x  

Bust del rei, coronat, mirant cap a l'esquerra. Porta corona oberta, amb tres remats acabats en

fulles de card i ornamentació interior formada per una anella central i un petit punt a cada banda

d'aquesta; a més a més, apareix un punt a cada costat del remat central de la corona, a l'exterior. El

cabell segueix sent ondulat, encara que una mica més llis que en els dissenys anteriors, i acaba en

una sèrie de sis a set barres verticals engrossides, en disposició horitzontal, diferenciades del cabell.

En  aquest  gros,  per  primer  cop,  apareix  una  diferència  notable  respecte  les  monedes

anteriors:  el  vestit  ja  no  es  divideix  en  quatre  particions,  sinó  en  una  sola,  una  franja  estreta

horitzontal  carregada amb cinc anelletes disposades també en horitzontal,  encara que en alguns

encunys poden aparèixer-ne fins a sis. Al coll hi ha entre cinc i sis serrells, semicirculars, els quals

van a ser des d'ara una constant en les restants emissions de Jaume II i, amb algun lleuger canvi

d'estil, en les posteriors d'Alfons III i Pere III. No existeix indicació de mànegues i el protagonisme

de la representació reial el carrega el cap del monarca, el qual ocupa bona part del camp de la

moneda. No obstant, A. Heiss (MHC) recull  aquest tipus i el dibuixa amb dues línies,  indicant

l'existència de mànegues i posant una anella a cada mànega i tres a l'espai central.
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La llegenda continúa composant-se amb caràcters de tipus gòtic, amb un mòdul regular i un

bon càlcul de l'espai disponible. Les paraules apareixen sense interpunció de cap tipus. Comença la

llegenda, com en els anteriors casos, amb una creu equilàtera potençada.

rev/ cI:UI – T2SB 2RcH NON –   –    2

Manté  el  disseny i  composició  dels  tipus  anteriors,  amb caràcters  gòtics  i  separació  en

l'element CIVI, al segon espai deixat per la creu equilàtera: en aquest cas, l'element CIVI es troba

dividit per una parella d'anelletes, disposades en vertical. De nou, no apareix cap tipus de separació

en l'element TASB, a l'últim quarter. Pel que fa a la posició dels ornaments, al primer i quart espais

apareix una anella, mentre que el segon i tercer es troben carregats amb el grup de tres punts.

III.5-1a – correspon al tipus bibliogràfic Cru.2154h (CGMC).

anv/ + I2cOBUSd3   I GR2c I2R3x  

Idèntic en tot al tipus III.5a.

rev/ cIUI – T2SB 2RcH NON –   –    2

Hem considerat aquesta peça un error d'encuny del tipus III.5a.  Es caracteritza per la manca

d'interpunció en l'element CIVI. És un exemple escàs, la qual cosa demostra que no es tracta d'una

variant intencional, sinó d'un oblit de l'entallador. Pel que fa a composició de la llegenda i posició

dels ornaments en els quatre espais, és idèntic al revers del tipus III.5a.

III.5b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.73-77 (CCB), Botet.191 (LMC), Cru.2154a

(CGMC), Crus-178.2 (NCCAM).

anv/ + I2cOBUSd3   I GR2c I2R3x  

La descripció d'aquest tipus és idèntica a la proporcionada per al III.5a, tant en disseny com

en llegenda.
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rev/ cI:UI – T2SB 2RcH NON –   –    2

Idèntic al tipus III.5a, amb l'excepció de la posició dels ornaments en els quarters deixats per

la creu passant equilàtera. Aquests es reparteixen de la següent manera: en el primer i últim espai,

grup de tres punts, i anella en els espais segon i tercer.

III.5-1b – correspon al tipus bibliogràfic Cru.2154i (CGMC).

anv/ + I2cOBUSd3   I GR2c I2R3x  

Idèntic en tot a la descripció proposada per a l'anvers dels tipus III.5a i III.5b.

rev/ cIUI – T2SB 2RcH NON –   –    2

Com en el revers del tipus III.5-1a, l'element CIVI no presenta separació de cap tipus i l'hem

considerat la mateixa tipologia d'error d'encuny. Comparteix la mateixa posició dels ornaments que

el revers del tipus III.5b: als espais primer i quart el grup de tres punts, i al segon i tercer una anella.

III.5-2b. Inèdit.

Es tracta d'un tipus que no aplega cap dels catàlegs que hem consultat, i força escàs dins del

conjunt de Jaume II en el tresor del carrer de la Llibertat  (solament una peça,  amb nombre de

catàleg  Llib.420 /  SIP 34179).  S'ha de considerar  un error  d'encuny més que no una veritable

variant. Mentre que l'anvers és idèntic al tipus general III.5, tant en disseny com en llegenda, el

revers presenta el caràcter A de tradició romànica, i no gòtic com la resta de tipus d'aquest subgrup.

La posició dels ornaments és la mateixa que en el tipus III.5b.

→ Subgrup III.6.

Aquest subgrup resulta peculiar, pel fet que combina trets en la llegenda dels subgrups III.5 i

III.7: mentre que els caràcters amb què es composa la llegenda de l'anvers pertanyen al tipus de

tradició romànica, els del revers són gòtics. No sembla, però, un error dels entalladors, sinó una
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variant pròpia en vista que es tracta d'un tipus monetari força comú, raó per la qual hem decidit

tractar-la per separat. La causa ha de trobar-se en la barreja d'encunys, potser perquè estem davant

d'un moment de batiment a cavall entre dos moments d'activitat de la seca o d'arribada d'encunys

del tallar de l'obridor.

III.6a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.86-87 (CCB), Cru.2154c (CGMC), Crus-

178.3 (NCCAM).

anv/ + IACOBVSDE I GRAC IAR E   x

El disseny del monarca és idèntic al del subgrup III.5. La diferència en aquest tipus rau en la

composició de la llegenda, amb caràcters de tradició romànica; l'element tipogràfic A apareix sovint

sense travesser,  encara que en algunes ocasions pot fer-ho amb un travesser doble.  La llegenda

comença, com en els anteriors casos, amb una creu equilàtera potençada. 

rev/ cI:UI – T2SB 2RcH NON –   –    2

A diferència de l'anvers, la llegenda del revers es troba bastida amb caràcters de tipus gòtic.

L'element CIVI, situat al segon quarter, presenta separació com el tipus III.5, amb interpunció de

dues anelletes disposades de manera vertical. Els ornaments carreguen els quatre espais deixats per

la creu passant de la següent manera: al primer i quart, apareix una anella en cadascun, mentre que

al segon i tercer hi trobem el grup de tres punts.

III.6b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.85 (CCB), Cru.2154d (CGMC), Crus-178.4

(NCCAM).

anv/ + IACOBVSDE I GRAC IAR E   x

Idèntic en tot a la descripció aportada per al tipus III.6a. Caràcters de tipologia llatina.

rev/ cI:UI – T2SB 2RcH NON –   –    2
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Com el revers del tipus III.6a. caràcters de tipus gòtic, amb separació de l'element CIVI

mitjançant dues anelletes disposades en vertical.  Al primer i últim espai apareix el grup de tres

punts, mentre que l'anella ho fa al segon i tercer.

III.6-1b. Inèdit.

Es tracta d'una variació de les llegendes, que hem considerat un error d'encuny: mentre que a

l'anvers apareix la llegenda composada per caràcters de tipus gòtic, els del revers són de tradició

romànica. Pel que fa a la resta, tant en disseny com en llegenda, en anvers i revers, és idèntic al

tipus III.6a i III.6b. En el revers, la posició dels ornaments és la mateixa que en el tipus III.6b.

→ Subgrup III.7.

III.7a – correspon als tipus bibliogràfics Botet.191 (LMC), Badia.93-97 (CCB), Cru.2154e

(CGMC), Crus-178.5 (NCCAM).

anv/ + IACOb VSDE I GRAC IAR E   x

El disseny general presenta les mateixes característiques que en la resta de grossos d'argent

de l'estil III. La diferència es troba en la llegenda, composada amb caràcters de tradició romànica. 

rev/ CI:VI T – AS9 A – R CH NONA –   

Com l'anvers, el revers s'ajusta a les descripcions proposades per als tipus principals de gros

d'argent de l'estil III. Els caràcters de la llegenda, en aquest cas, són de tradició romànica o llatins,

com els de l'anvers, i l'element CIVI es troba separat per dues anelletes en vertical. Els ornaments es

disposen de la manera següent: una anella en els quarters primer i últim, i grup de tres punts en els

espais segon i tercer.

III.7b – correspon als tipus bibliogràfics Botet.192 (LMC), Badia.89-92 (CCB), Cru.2154f

(CGMC), Crus-178.6 (NCCAM).

anv/ + IACOb VSDE I GRAC IAR E   x
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Idèntic a la descripció proposada per al tipus III.7a.

rev/ CI:VI T – AS9 A – R CH NONA –   

Idèntic a la descripció proposada per al tipus III.7a, a excepció de la posició dels ornaments

en els quarters deixats per la creu passant. En aquest cas, observem als espais primer i quart el grup

de tres punts, i al segon i tercer l'anella.

ESTIL IV

→ Subgrup III.8.

III.8a – correspon als tipus bibliogràfics Botet.194 (LMC), Badia.119-121, 124, 125 (CCB),

Cru.2155 (CGMC), Crus-179 (NCCAM).

anv/ +IaCOBVSDEIGRaCIaR E     x

Bust  del  rei,  coronat,  mirant  a  l'esquerra.  Porta  corona  baixa  i  oberta,  amb tres  puntes

rematades amb fulles de card i una petita fletxa a cada banda del remat central (en la majoria dels

casos apareixen apuntant cap amunt, però en algunes agrupacions d'encunys ho fan cap avall o de

manera alterna); la corona és bastant fina, amb decoració d'una anella en posició central i un punt a

cada lateral. El cabell continúa sent ondulat, cau per darrere de l'orella i acaba en una sèrie de sis a

set barres grosses i verticals (en uns pocs encunys poden arribar fins a huit), disposades de manera

horitzontal i diferenciades del cabell. El cap és de menor mida que en el tipus anterior (III.7), de

manera que existeix una millor proporció entre aquest i el cos.

Pel que fa al vestit, presenta de nou particions verticals, en aquest cas tres. La central es

troba  carregada  amb  una  flor  de  quatre  pètals,  mentre  que  les  dues  laterals,  que  imiten  les

mànegues, porten cadascuna una flor de sis pètals. Al coll apareix una sèrie de cinc serrells de

forma semicircular.

La llegenda està composada per caràcters de tradició romànica; l'A, sovint, apareix sense

travesser i, en algunes ocasions, amb doble travesser. Comença, com en els casos anteriors, amb una

creu, ara de tipus equilàter eixamplat. 
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rev/ CI*VI T – ASb A – R CH NONA –  

Llegenda composada mitjançant  caràcters de tradició romànica de mòdul regular,  com a

l'anvers. L'element CIVI, en el segon quarter, torna a presentar-se separat per interpunció, però en

aquest  cas  formada  per  dues  creuetes  disposades  en  vertical.  Creu  passant,  equilàtera,  amb

l'acabament dels braços bastant eixamplat. En el primer i quart espai que forma la creu apareix una

anella, mentre que el grup de tres punts ho fa als quarters segon i tercer.

III.8b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.122-123 (CCB), Cru.2155a (CGMC), Crus-

179.2 (NCCAM). 

anv/ +IaCOBVSDEIGRaCIaR E     x

Descripció idèntica a la proporcionada per al tipus III.8a, tant en disseny com en llegenda.

rev/ CI*VI T – ASb A – R CH NONA –  

Idèntic al revers del tipus III.8a. En aquest cas, el grup de tres punts apareix en els espais

primer i quart, i l'anella al segon i tercer.

→ Subgrup III.9.

III.9a – correspon als tipus bibliogràfics  Badia.107 (CCB),  Botet.193 (LMC),  Cru.2156

(CGMC).

anv/ +IACOBVSDEIGRACIA   RE x

Molt  semblant  a  l'anvers  del  tipus  III.8.  Bust  del  rei,  coronat,  dirigit  a  l'esquerra.  Porta

corona ampla i baixa, amb tres remats acabats en fulles de card i amb una fletxeta a cada banda del

remat central. La corona va carregada amb una anella central i, a cada costat d'ella, una petita anella

addicional. El cabell és ondulat, cau per darrere de l'orella i acaba en una sèrie d'entre 6 i 7 línies

engrossides i verticals disposades en horitzontal. 

297



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

El vestit mantè la forma del tipus anterior, més o menys simètric i una mica estret, encara

que proporcionat respecte la grandària del cap. Es troba dividit en tres espais, un central i un a cada

banda per a indicació de les mànegues; cadascun d'ells carrega una flor de cinc pètals, que pot

aparèixer en dues posicions denominades per nosaltres A (un pètal a la part superior) i B (un pètal a

la part inferior). Al coll es manténen els cinc serrells semicirculars.

Figura 29. Flors tipus A i tipus B.

Pel que fa a la llegenda, està composada mitjançant caràcters de tradició romànica. Comença

amb una creu equilàtera eixamplada,  com en els grossos d'argent anteriors. El caràcter A, molt

sovint, no presenta travesser, encara que en algunes ocasions pot portar-ne dos.

rev/ CI*VI T – ASb A – R CH NONA –  

Com l'anvers, la llegenda del revers està composada amb caràcters llatins, d'entre els quals el

caràcter A sol trobar-se mancat de travesser, encara que altres vegades en presenta dos. L'element

CIVI, al segon quarter, es troba separat per una interpunció vertical formada per dues creuetes, com

ocorria en el tipus III.8. Els ornaments es distribueixen de la següent manera: al primer i quart

espais, una anella, mentre que el segon i tercer presenten el grup de tres punts.

III.9-1a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.114 (CCB), Cru.2156c (CGMC).

La descripció és idèntica a la proposada per al tipus III.9a, amb la diferència que l'element

CIVI en el revers no es troba separat. Ha estat considerat un error d'encuny.

III.9b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.105 (CCB), Cru.2156a (CGMC).

anv/ +IACOBVSDEIGRACIA   RE x
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Les  característiques  són les  mateixes  que  les  descrites  per  al  tipus  III.9a,  pel  que  fa  al

disseny i a la llegenda.

rev/ CI*VI T – ASb A – R CH NONA –  

Idèntic a la descripció proposada per al revers del tipus III.9a, amb l'excepció de la posició

dels ornaments, en aquest cas grup de tres punts als espais primer i quart, i anella als espais segon i

tercer.

III.9-1b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.116 (CCB), Cru.2156d (CGMC).

Com ocorria en l'error III.9-1a, l'element CIVI en el revers no es troba separat. Pel que fa a

la resta de característiques, són les mateixes que les descrites per al tipus III.9b.

→ Subgrup III.10.

III.10a – correspon al tipus bibliogràfic Cru.2157 (CGMC).

anv/ +IACOBVSD6IGRACIA   R 6x

Segueix el disseny que ja hem descrit per a III.8 i III.9, amb el mateix tipus de corona, cabell

i vestit dividit en tres particions, amb sèrie de cinc serrells al coll.  En aquest cas, les flors que

adornen cada espai del vestit porten sis pètals. Pel que fa a la llegenda, presenta caràcters de tradició

romànica, comença amb una creu equilàtera eixamplada i l'A apareix sovint sense travesser, encara

que, com ja hem comentat per als tipus anteriors d'aquest estil, pot fer-ho amb dos.

rev/ CI*VI T – ASb A – R CH NONA –  

Manté les mateixes característiques que els reversos descrits dins d'aquest estil:  llegenda

amb caràcters de tradició romànica, separació de l'element CIVI mitjançant creuetes i caràcter A

sovint sense travesser. Quant a la posició dels ornaments, apareixen en el primer i últim espais una

anella, i en el segon i tercer el grup de tres punts.

299



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

III.10b – correspon al tipus bibliogràfic Cru.2157a (CGMC).

anv/ +IACOBVSD6IGRACIA   R 6x

Idèntic en tot a les característiques descrites en el tipus III.10a, en disseny i llegenda.

rev/ CI*VI T – ASb A – R CH NONA –  

Com el revers del tipus III.10a, però amb els ornaments en les posicions següents: en el

primer  i  quart  espais,  grup  de  tres  punts,  mentre  que  al  segon  i  tercer  apareix  una  anella  en

cadascun.

d) Grup IV – Alfons III.

Comprèn 691 monedes, i representa el tercer grup en volum per darrere de Jaume II i Pere

III successivament. L'emissió d'Alfons III es caràcteritza per una total continuïtat amb els patrons de

representació dels darrers croats de Jaume II (III.8, III.9 i III.10). Sembla que, sent Pere Vicens

mestre de la seca de Barcelona, s'aprovà i s'hi encarregà l'encunyació de 35.000 marcs d'argent, una

emissió que, a la mort d'Alfons III, encara no hauria acabat a causa del curt regnat del monarca. Al

tresor del carrer de la Llibertat s'hi troben representades les agrupacions d'encunys més comunes i,

per tant, sembla que les més nombroses quant a volum d'emissió.

Tipus F f %

IV.1a 65 0,0941 9,41

IV.1b 65 0,0941 9,41

IV.2a 245 0,3546 35,46

IV.2b 270 0,3907 39,07

IV.2-1a 2 0,0029 0,29

IV.2-2a 2 0,0029 0,29

IV.3a 21 0,0304 3,04

IV.3b 20 0,0289 2,89

Indeterminat 1 0,0014 0,14

691 1 100

Quadre 42. Distribució tipològica del grup IV.
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→ Subgrup IV.1.
IV.1a  –  correspon  als  tipus  bibliogràfics  Badia.127,  135-138  (CCB),  Botet.203  (LMC),

Cru.2184 (CGMC), Crus-191 (NCCAM).

anv/ +ALFONSVSDEIG   R ACIAR Ex

Bust coronat del rei, dirigit cap a l'esquerra. Porta corona oberta, amb tres puntes rematades

mitjançant fulles de card; a cada banda del remat central porta un punt com a decoració. La corona,

que és baixa, carrega al centre una anella i, a cada costat d'aquesta, un punt. El cabell segueix sent

ondulat, cau per darrere de l'orella fins al clatell i acaba en una sèrie de sis a set barres verticals i

engrossides, disposades en horitzontal. El vestit mantè el disseny dels últims croats de Jaume II

(estil IV): tendeix a ser semicircular, encara que una mica apuntat, més o menys simètric i dividit en

tres particions, ornades cadascuna amb una flor de cinc pètals. El coll porta la sèrie de serrells

semicirculars que s'ha comentat en el regnat de Jaume II.

Pel que fa a la llegenda, està composada amb caràcters llatins, de mòdul regular. Comença

com en tots els casos amb una creu grega eixamplada i no presenta cap signe d'interpunció entre

paraules.

rev/ CIVI T – ASB A – R CH NONA –  

S'hi  mantè  l'esquema  tradicional,  amb  una  gran  creu  passant  equilàtera  i  de  braços

lleugerament eixamplats, la qual divideix en quatre parts el camp. La llegenda, com a l'anvers, està

composada amb caràcters llatins i sense interpunció entre paraules. La posició dels ornaments és la

següent: als quarters primer i últim apareix una anella en cadascun, mentre que al segon i tercer ho

fa un grup de tres punts.

IV.1b  –  correspon  als  tipus  bibliogràfics  Badia.128-133  (CCB),  Botet.204  (LMC),

Cru.2184a (CGMC), Crus-191.2 (NCCAM), Alfonso IV-1 (MHC: làm. 78).

anv/ +ALFONSVSDEIG   R ACIAR Ex

Idèntic en tot a la descripció proposada per al tipus IV.1a, en disseny i en llegenda.
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rev/ CIVI T – ASB A – R CH NONA –  

Idèntic al revers descrit en el tipus IV.1a, a excepció de la posició dels ornaments; en aquest

cas, apareix el grup de tres punts en els espais primer i quart, i l'anella en el segon i tercer.

→ Subgrup IV.2.

IV.2a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.157-164 (CCB), Cru.2184b (CGMC), Crus-

191.3 (NCCAM).

anv/ +ALFONSVSDEIG   R ACIAR Ex

Idèntic en llegenda i en disseny a l'anvers del tipus IV.1, a excepció de les flors amb les

quals s'adorna cadascuna de les tres parts del vestit, que en aquest cas són de sis pètals.

rev/ CIVI T – ASB A – R CH NONA –  

Idèntic al revers del tipus IV.1a: en el primer i quart espai apareix una anella, i en el segon i

tercer el grup de tres punts.

IV.2-1a – correspon als tipus bibliogràfics Cru.2184e (CGMC), Crus-191.6 (NCCAM).

Igual al revers descrit per al tipus IV.2a, a excepció dels caràcters de la llegenda del revers,

que són, en aquest cas, de tipus gòtic. Sembla una barreja d'encunys.

IV.2-2a – correspon al tipus bibliogràfic Cru.2184i (CGMC).

rev/ CIVI T – ASB A – R CI NONA –  

Pel que fa a l'anvers, és idèntic en tot a la descripció aportada per al tipus IV.2a, tant en

llegenda com en disseny. En el revers, no obstant, apareix un error d'encuny, del tipus error de

composició, en què s'hi grava ARCI en lloc d'ARChʼ (l'obridor no completa la forma del caràcter h).

302



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

IV.2b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.144-156 (CCB), Cru.2184c (CGMC), Crus-

191.5 (NCCAM).

anv/ +ALFONSVSDEIG   R ACIAR Ex

Igual en tot a la descripció aportada per al tipus IV.2a, tant en disseny com en llegenda.

rev/ CIVI T – ASB A – R CH NONA –  

Idèntic al revers descrit per al tipus IV.2, amb els ornaments disposats de la següent manera:

en el primer i quart espais, grup de tres punts, i en el segon i tercer, una anella en cadascun.

→ Subgrup IV.3.

V.3a – correspon als tipus bibliogràfics Cru.2184f (CGMC), Crus-191.7 (NCCAM).

anv/ +2LFONSU SDE IGr  2CI2r EX

Idèntic al revers del tipus IV.2, amb flors de sis pètals al vestit, a excepció de la llegenda,

composada en aquest cas amb caràcters de tipus gòtic.

rev/ CIU I T- 2SB – 2r CH – NON2 

Com la resta de reversos ja descrits, però els caràcters que composen la llegenda són de tipus

gòtic. En aquest cas, la posició dels ornaments és la següent: una anella en l'espai primer i quart, i

grup de tres punts en els espais segon i tercer.

IV.3b – correspon als tipus bibliogràfics Cru.2184g (CHMC), Crus-191.8 (NCCAM).

anv/ +2LFONSU SDE IGr  2CI2r EX

Idèntic al tipus IV.3a, tant en disseny com en llegenda.
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rev/ CIU I T- 2SB – 2r CH – NON2 

Com el revers descrit per al tipus IV.2a, a excepció de la posició dels ornaments: tres punts

en els espais primer i últim, i una anella als espais segon i tercer.

e) Grup V – Pere III.

Estil Tipus Equivalència F f %

I

V.1a

Badia-202
Botet.209
Cru.2220

Crus-225 E

36 0,0458 4,58

V.1b
Badia-205
Botet.210
Cru.2220a

35 0,0445 4,45

V.2a
Badia-213
Botet.209
Cru.2220b

280 0,3562 35,62

V.2b
Badia-211
Botet.210
Cru.2220d

307 0,3906 39,06

V.2-1a Cru.2220c 1 0,0013 0,13

V.3a
Badia-259
Cru.2220h

33 0,0420 4,20

V.3b
Badia-253
Cru.2220i

22 0,0280 2,80

V.4a
Badia-251
Cru.2220k

21 0,0267 2,67

V.4b
Badia-246
Cru.2220l

43 0,0547 5,47

II V.5a Cru.2223j 1 0,0013 0,13

- Indeterminat - 7 0,0089 0,89

786 1 100

Quadre 43. Distribució tipològica i per estils del grup V.

El grup de Pere el Cerimoniós representa el segon quant a volum, dels cinc que composen el

tresor  del  carrer  de  la  Llibertat:  està  format  per  786 peces,  totes  elles  unitats.  En els  grossos

barcelonesos de Pere III assistim a uns dissenys bastant fidels al patró heretat d'Alfons III, encara
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que el seu volum d'emissió poc té a veure amb el dels seus antecessors; segons A. Badia, «durant el

llarg regnat de Pere III es bateren gran nombre de croats, segons es desprèn de les inacabables

varietats d'encuny, de bust, de puntuació, etc.»862. Malgrat mantenir un disseny basat en la corona

oberta i el vestit dividit en tres particions, les variants en la decoració són amplíssimes, la qual cosa

ens indica una quantitat enorme d'encunys oberts per a les diferents emissions que es portaren a

terme sota el seu regnat a la seca de Barcelona.

ESTIL I

→ Subgrup V.1.

V.1a  –  correspon  als  tipus  bibliogràfics  Badia.202  (CCB),  Botet.209  (LMC),  Cru.2220

(CGMC), Crus-225 E (NCCAM).

anv/ +PET  rVS/D EI/GrACIA/rEx

Bust del rei, coronat i dirigit a l'esquerra. Porta al cap corona ampla i oberta, amb tres puntes

rematades mitjançant fulles de card; a ambdues bandes del remat central, presenta decoració d'un

punt, encara que aquesta pot canviar depenent de l'encuny o, fins i tot,  no aparèixer-ne cap. El

cabell es troba molt poc ondulat, gairebé recte, i cau per darrere de l'orella, encara que en algunes

ocasions  l'oculta;  acaba  en  una  sèrie  de  barres  verticals,  engrossides,  disposades  de  manera

horitzontal. L'amplària del vestit depèn del grup d'encunys, però en tots els casos es troba dividit en

tres particions, cadascuna de les quals carrega una flor de cinc pètals. Al coll, apareix una sèrie de

serrells semicirculars.

La llegenda es troba composada amb caràcters llatins. Comença amb una creu equilàtera de

braços  bastant  eixamplats,  gairebé  patent.  Totes  les  paraules  presenten  entre  elles  interpunció,

composada per una sèrie de tres anelles de petita grandària disposades en vertical. En tots els casos,

el mòdul dels caràcters sol ser bastant regular.

rev/ CIVI – TASB – ArC H N – ONA 

Com en els models anteriors, creu passant equilàtera amb els extrems una mica eixamplats,

la qual talla el camp en quatre espais, al primer i darrer dels quals apareix una anella en cadascun, i

862 A. Badia, Catàleg dels croats de Barcelona, p. 71.
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un grup de tres punts en el segon i tercer. La llegenda, com a l'anvers, està bastida amb caràcters de

tradició romànica, i no presenta cap tipus d'interpunció.

V.1b – correspon als  tipus  bibliogràfics Badia-205 (CCB),  Botet.210 (LMC),  Cru.2220a

(CGMC).

anv/ +PET  rVS/D EI/GrACIA/rEx

Idèntic a la descripció proposada per al tipus V.1, tant en disseny com en llegenda.

rev/ CIVI – TASB – ArC H N – ONA 

Igual que el revers del tipus V.1, però amb els ornaments dels quatre espais canviats: en el

primer i últim quarters apareix un grup de tres punts, mentre que en el segon i tercer ho fa una

anella en cadascun d'ells.

→ Subgrup V.2.

V.2a – correspon als  tipus  bibliogràfics  Badia.213 (CCB),  Botet.209 (LMC),  Cru.2220b

(CGMC).

anv/ +PET  rVS/D EI/GrACIA/rEx

Com l'anvers del tipus V.1, però les flors amb les quals s'omplin els tres espais del vestit del

rei no són de cinc pètals, sinó de sis. Per la resta, idèntic en disseny i llegenda.

rev/ CIVI – TASB – ArC H N – ONA 

Idèntic al revers descrit per al tipus V.1a, amb els ornaments disposats de la següent manera:

anella en els espais primer i quart, i grup de tres punts en els espais segon i tercer.
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V.2-1a – correspon als tipus bibliogràfics Cru.2220c (CGMC).

anv/ +PET  rUSD EIGrACIArEx

Es tracta d'una variant d'encuny, possiblement un error. Idèntic en tot a l'anvers del tipus

V.2a, però el caràcter V de PETRVS és, en aquest cas, de tipologia gòtica, convertint l'element en

PETRUS; no presenta interpunció entre les paraules. El revers és idèntic a V.2a.

V.2b –  correspon als  tipus  bibliogràfics  Badia.211 (CCB),  Botet.210 (LMC),  Cru.2220d

(CGMC).

anv/ +PET  rVS/D EI/GrACIA/rEx

Idèntic  a  la  descripció  proposada  per  a  l'anvers  del  tipus  V.2a,  tant  en  disseny com en

llegenda.

rev/ CIVI – TASB – ArC H N – ONA 

Igual al revers del tipus V.2a, però amb els ornaments disposats de la manera següent: grup

de tres punts als espais primer i quart, i anella en els espais segon i tercer.

→Subgrup V.3.

V.3a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.259 (CCB), Cru.2220h (CGMC).

anv/ +PE  TrU S/D EI/Gr2CI2/rEx

Pel que fa al disseny, és idèntic als tipus del subgrup V.2, amb flors de sis pètals ornant

cadascun dels tres espais en què es troba dividit el vestit del monarca. La diferència, en aquest cas,

es troba en la llegenda, bastida amb caràcters de tipus gòtic (A i U), a excepció de la T, la qual

continúa presentant els traços típics de la tipografia de tradició romànica. Les paraules segueixen

mantenint interpunció entre elles de tres anelletes en disposició vertical.
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rev/ CIU I – T2SB – 2rC H N – ON2 

Com en els subgrups V.1 i V.2. La posició dels ornaments es reparteix, en aquest cas, de la

manera següent: una anella en els espais primer i quart, i grup de tres punts en els espais segon i

tercer. La llegenda és de tipus gòtic.

V.3b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.253 (CCB), Cru.2220i (CGMC).

anv/ +PE  TrU S/D EI/Gr2CI2/rEx

Idèntic  a  la  descripció  realitzada  per  a  l'anvers  del  tipus  V.3a,  tant  en  disseny com en

llegenda.

rev/ CIU I – T2SB – 2rC H N – ON2

Com en els tipus anteriors, amb grup de tres punts en els espais primer i últim, i una anella

en els espais segon i tercer.

→ Subgrup V.4.

V.4a – correspon als tipus bibliogràfics Badia.251 (CCB), Cru.2220k (CGMC).

anv/ +PE  TrU SD EIGr2CI2rEx

Idèntic en tot a la descripció de l'anvers del tipus V.3, amb la diferència que, en aquest cas, la

llegenda no presenta cap signe ni agrupació d'interpunció entre paraules.

rev/ CIU I – T2SB – 2rC H N – ON2

Com en els casos anteriors. La posició dels ornaments es reparteix de la manera següent: una

anella en els espais primer i quart, i grup de tres punts en els espais segon i tercer. Llegenda amb

caràcters de tipus gòtic.
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V.4b – correspon als tipus bibliogràfics Badia.246 (CCB), Cru.2220l (CGMC).

anv/ +PE  TrU SD EIGr2CI2rEx

Idèntic en tot a allò descrit per a l'anvers del tipus V.4a.

rev/ CIU I – T2SB – 2rC H N – ON2

Com en els tipus anteriors, la decoració en aquest cas es divideix de la següent manera: grup

de tres  punts  en  els  espais  primer  i  últim,  i  una  anella  en  els  espais  segon i  tercer.  Llegenda

composada mitjançant caràcters de tipus gòtic.

ESTIL II

→ Subgrup V.5.

V.5a – correspon al tipus bibliogràfic Cru.2223j (CGMC).

Bust del rei, coronat i dirigit a l'esquerra. Porta al cap corona ampla i oberta, amb tres puntes

rematades mitjançant fulles de card; a ambdues bandes del remat central, presenta decoració d'un

punt, encara que aquesta pot canviar depenent del grup d'encunys o, fins i tot, no aparèixer-ne cap.

El cabell es troba molt poc ondulat, gairebé recte, i cau per darrere de l'orella, encara que en algunes

ocasions  l'oculta;  acaba  en  una  sèrie  de  barres  verticals,  engrossides,  disposades  de  manera

horitzontal. L'amplària del vestit depèn de l'encuny, però en tots els casos es troba dividit en tres

particions, amb una flor de cinc pètals a les laterals o mànegues, i una creu equilàtera al centre. Al

coll, sèrie de serrells semicirculars.

Anv/ +PE rU S*D EI*Gr2CI2*rEx

La llegenda es troba formada per caràcters gòtics, amb una T gòtica arrodonida. Comença

amb una creu equilàtera de braços eixamplats i, a excepció de l'X, tots els caràcters presenten un

mòdul bastant regular. Existeix separació entre paraules, formada per dues floretes de quatre pètals

disposades en vertical.
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rev/ CIU I – T2SB – 2rC H N – ON2

Com en els casos anteriors, creu passant, amb els extrems eixamplats, que divideix el camp

en quatre espais. Apareix en el primer i quart una anella, i en el segon i tercer un grup de tres punts.

La llegenda està composada mitjançant caràcters gòtics, a excepció de la T, llatina. No apareix cap

tipus d'interpunció entre paraules.

6.2. ESTUDI ESTADÍSTIC DEL TRESOR.

Aquest  epígraf  tracta  l'estudi  del  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat  a  partir  del  camp  de

l'estadística aplicada a la numismàtica863. En primer lloc, s'exposen els resultats de la composició

general,  per  a després centrar-nos en els  cinc grups que han estat  descrits  en l'epígraf  anterior.

Aquesta estructura permet aconseguir dades de caràcter general que, després, poden confrontar-se

amb les observacions particulars de cada regnat. A més a més, l'estudi estadístic per grups dóna la

possibilitat de comparar aquells resultats no només amb anteriors investigacions al respecte, sinó,

sobretot, amb la documentació conservada al voltant dels volums d'emissió o els comptes retuts al

Mestre Racional, com per exemple els del mestre de la seca de Barcelona Pere Vicens; si en el futur

compten amb major quantitat de documentació, es podrà seguir una interessant línia d'investigació.

6.2.1. Distribució general i estudi estadístic dels pesos.

El major entrebanc que presenta portar a terme un estudi conjunt de tots els pesos de les

monedes del tresor del carrer de la Llibertat es troba en el gran volum d'observacions (2.483), però

també en la gran disparitat de valors existents, dividits en cinc grups, més un addicional que aplega

aquelles peces indeterminades que no han pogut ser adscrites a cap agrupació. 

El primer pas ha consistit en l'ordenació de la distribució competa, de menor a major pes, i

tot seguit la divisió en els corresponents grups, ordenant de la mateixa manera els pesos de les seues

observacions de menor a major valor. El mateix s'ha fet amb la informació dels eixos o posicions

d'encuny: s'han individualitzat aquestes dades, i s'han ordenat els valors entre la posició 1h i la

posició 12h, primer en la distribució general, i després per grups.

863 L'explicació detallada dels càlculs estadístics aplicats en aquest epígraf pot consultar-se en l'annexe d'aquest mateix
treball.
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L'estudi general de la mostra permet observar el  rang existent entre els dos extrems del

conjunt i comprovar en quins punts o segments s'agrupa el major nombre de valors. Açò facilita

l'estudi dels pics de distribució i dels marges de tolerància, així com els índexs de pèrdua o desgast

de les monedes, perquè es parteix de l'idea que tots els cinc regnats s'ajusten a la talla legal de 72/M.

La realització d'una taula d'observacions ordenada ajuda a comprendre la diferència existent entre

els dos extrems, i plantejar-se, llavors, les raons de l'amplitud o rang observat, i comprendre de

manera ràpida i visual la relació dels pesos existents entre el menor i el major valor. A més a més,

permet calcular una mitjana general, que després pot comparar-se amb la mitjana de cada grup,

estudiant el seu ajustament o variació.

a) Distribució dels divisors.

Com que els divisors representen un trencament en el conjunt del tresor, format de manera

gairebé  exclussiva  per  unitats,  cal  individualitzar  aquests  paràmetres  i  tractar-los  de  manera

separada, sobretot pel que fa al càlcul de la mitjana (i de tots els paràmetres que utilitzen aquest

valor com a referència): com que es tracta d'una mesura molt sensible a les variacions dels extrems,

la presència en el  quadre general de distribució dels mitjos croats,  situats  a l'extrem esquerre i

bastant per sota de l'unitat amb pes més baix, comprometria molt el resultat. 

Es tracta de només quatre variables, pertanyents al regnat d'Alfons II. El seu baix nombre

condiciona les conclusions, que serien més representatives si es comptara amb una major quantitat

d'observacions. Per aquesta raó, els paràmetres estadístics aplicats són els mínims. En primer lloc,

es basteix una taula amb els pesos ordenats de menor a major (quadre 44).

Pes F F %

1,42 1 0,25 25

1,44 1 0,25 25

1,46 1 0,25 25

1,56 1 0,25 25

4 1 100

Quadre 44. Distribució dels divisors d'Alfons II.

El pes dels divisors, pel seu valor de mig croat, hauria de ser la meitat del pes d'una unitat.

Si la talla es trobava en 72/M, les peces amb la meitat de valor haurien de presentar un augment de
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la talla del doble, fins situar-se en 144/M. El pes teòric dels mitjos croats, per tant, pot calcular-se

mitjançant dos mètodes distints:

– la meitat del pes teòric legal de les unitats:
3,24

2 = 1,62 grams.

– el pes de cadascuna de les monedes que s'obténen d'un marc de Barcelona:
233,571

144 =

1,6220 grams.

Sembla que el pes dels divisors d'Alfons II es troba per sota del pes teòric calculat, amb una

diferència d'entre 0,06 grams i 0,20 grams. Segons M. Crusafont, en aquest moment la talla del

croat es trobaria entre 73/M i 76/M, la qual cosa donaria divisors d'entre 1,60 grams i 1,53 grams de

pes, encara per damunt del pesos observats en la taula.

Hem  de  fixar-nos  en  el  grau  de  desgast  que  presenten  aquestes  quatre  monedes.

Tradicionalment, s'ha calculat un coeficient de desgast mitjà al voltant del 5% per a la moneda

d'època clássica circulada864; és el coeficient que hem decidit adaptar, considerant-lo el percentatge

de pèrdua màxim, considerant, d'una banda, que les monedes del tresor de la Llibertat han estat

retirades de la circulació amb bastant rapidesa,  i  que els  croats barcelonesos restants presenten

índexs de desgast majors a causa, sobretot,  dels retalls i  les llimadures. En aquest cas, tant pel

desgast com pel grau de conservació dels mitjos croats, podriem considerar un valor de pèrdua

d'entre  el  5%  i  el  10%,  que  marca  una  disminució  d'entre  0,081  grams  i  0,162  grams,

respectivament, a partir del pes teòric calculat abans. 

Talla Pes teòric Dism. 10% Resultat 1 Dism. 5% Resultat 2

72/M 1,62 g 0,162 g 1,458 g 0,081 g 1,539 g

73/M 1,60 g 0,160 g 1,440 g 0,080 g 1,520 g

76/M 1,53 g 0,153 g 1,377 g 0,0765 g 1,453 g

Quadre 45. Comparació talla-pes dels divisors d'Alfons II.

Els pesos dels quatre divisors d'Alfons II semblen ajustar-se a una talla d'entre 72/M i 73/M,

amb un grau de desgast bastant elevat, per sobre del 5% en tres dels quatre casos. Si acceptem la

talla de 72/M, obtenim tres observacions molt desgastades i una moneda forta; amb la talla de 73/M,

el resultat és el mateix. La talla de 76/M la descartem pels pesos baixos que retorna el seu càlcul. És

possible, llavors, que en aquest cas els divisors estiguéren tallant-se a entre 72/M – 144/M i 73/M –

864 L. Villaronga, Estadística aplicada a la numismática, p. 21. Per exemple, un sesterci romà perdria, en condicions de
circulació normals, al voltant de 0,0474 grams, és a dir, el 0,176% del seu volum (op. cit., p. 20).
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146/M, la qual cosa no deixa de resultar cridanera, ja que sembla aplicar-se un increment a la talla

per als divisors, la qual cosa faria més rendible encunyar aquest tipus de moneda que no unitats, pel

fet que rendeix més peces un marc d'argent lligat. Els pesos per als divisors d'Alfons II aplegats en

el  CGMC tampoc no ajuden a  oferir  una  conclusió  clara:  1,10  grams  en  els  tipus  Cru.2149 i

Cru.2149a, i 1,55 grams en el tipus Cru.2149b. Per tant, fins que no es puga recollir un corpus de

pesos de mig croat que permeta uns càlculs fiables, haurem d'agafar els resultats que hem obtès ací

amb precaució.  

b) Distribució de les unitats.

Per a l'estudi dels pesos de les unitats, s'agrupen aquestes variables en freqüències absolutes,

la qual cosa permet reduïr de manera considerable les dimensions de la taula de distribució. El valor

mínim representat correspon a un fragment de moneda, amb un pes d'1,44 grams (catàleg 2481, SIP

35865), mentre que el valor màxim el trobem establert en 3,50 grams (catàleg 1869, SIP 35378), de

manera que podem definir un rang total en el conjunt del tresor del carrer de la Llibertat de 2,06

grams. No obstant, cal tenir en compte que la peça amb 1,44 grams desestabilitza el resultat, de la

mateix  manera  que  la  situada  en  l'extrem dret  amb 3,50  grams;  no  obstant,  resulta  complicat

determinar a partir de quin moment resulten representatives les observacions, pel fet que hi ha el

perill de sesgar el conjunt. Cal, llavors, pensar en la compensació entre els dos extrems, tenint en

compte que els resultats preliminars, sobretot aquells basats en el  valor de la mitjana,  no seràn

representatius fins que no s'apliquen altres proves estadístiques. Per tant, els càlculs es realitzen

sobre la base del conjunt complet de 2479 unitats de gros d'argent; així, s'obténen els paràmetres

bàsics:

n = 2479

valor mínim = 1,44 

valor màxim = 3,50

rang = 2,06

quartil 1 = 2,65

quartil 3 = 3,12

xx  = 2,8440

Me = 2,89

Mo = 3,17
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s2 = 0,1367

s = 0,3698

cv = 4,7307%

s-x = 134,6556

assimetria: -1,0605

curtosi: 1,6789

interval de confiança (al 5%): 0,0066 , 0,0360

Una vegada aconseguits els valors estadístics bàsics, s'exposen els coeficients de desgast, al

5%,  10%,  15% i  20%,  des  d'un  valor  moderat  a  un  molt  alt,  per  a  la  talla  oficial  del  croat

barcelonès, establerta en 72/M (3,24 grams):

Disminució Pèrdua Pes final

5% 0,162 g 3,078 g

10% 0,324 g 2,916 g

15% 0,486 g 2,754 g

20% 0,648 g 2,592 g

Quadre 46. Índexs de desgast aplicats a la distribució general del tresor.

La mitjana del conjunt n = 2479 es troba en un valor bastant baix, 2,8440 grams, davant els

3,24 grams que calculem a partir de la talla legal establerta en 72/M. Açò val a dir que existeix una

diferència entre aquesta talla i la mitjana del conjunt de 0,396 grams, la qual sitúa l'índex de desgast

mitjà de les peces del tresor per sobre del 10%. Cal fer, no obstant, una ullada tant al quadre de

pesos com a la gràfica de distribució dels pesos, expressats en els dos casos com a freqüències

absolutes (F) (quadre 47 i  figura 30): s'observa, llavors,  que la distribució general del tresor del

carrer de la Llibertat conté una única moda, situada en els 3,17 grams, 0,326 grams per sobre del

valor de la mitjana i,  el més cridaner,  que les observacions no es distribueixen al  voltant de la

mitjana, un paràmetre força baix, sinó al voltant de la moda, la qual cosa allunya el conjunt de les

característiques d'una distribució normal.

Pel que fa al valor central, existeixen un total de 93 classes: com que es tracta d'un nombre

senar, la seua meitat no pot trobar-se representada entre les classes de la taula de distribució ni entre

les de l'eix de les abcisses de la gràfica de freqüències (quadre 47); llavors, el valor central hauria de

trobar-se situat entre les classes 46 i 47, entre els 2,88 grams i els 2,89 grams, uns valors per sobre

de la mitjana 0,036 grams i 0,046 grams respectivament. Llavors, el valor central es troba molt més
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proper a la mitjana que no a la moda: mostra, per tant, la descompensació que existeix en el conjunt

cap a la cúa dreta, de manera que no és representatiu d'una distribució normal.

La descentralització de les classes es produeix per l'acumulació dels pesos no només al

voltant de la moda, sinó sobretot per la seua posició a la dreta del valor de la mitjana. Aquesta,

situada en els 2,84 grams, deixa a la seua esquerra 41 valors, mentre que a la dreta n'apareixen 51.

La descompensació s'agrava pel fet que la cúa esquerra es manté estable en tot moment per sota de

les 10 observacions per valor, mentre que la dreta arriba a acumular-ne fins a 141 (3,17 grams)

abans de descendir fins el valor últim, el qual compta amb una sola observació (3,50 grams).

És a dir, allò que es desprèn de la taula de pesos és una acumulació d'observacions en el

darrer quart de la distribució, la qual cosa fa que la corba de l'histograma se sitúe completament

descentrada, allunyada del valor de la mitjana que, per una altra banda, es troba també desplaçat.

Resulta significatiu, pel fet que la mitjana és bastant inferior al pes teòric del croat tallat a 72/M,

però la majoria de les observacions se sitúen a prop d'aquest valor, en concret en el segment que

comprèn els pesos 3,10 grams a 3,20 grams, amb cúes bastant marcades cap a ambdúes bandes.

Com  veurem  un  poc  més  endavant,  es  tracta  de  pesos  de  circulació  normals  per  als  croats

barcelonesos, amb un índex de desgast entre baix i moderat.

De qualsevol manera, no podriem parlar en cap cas d'una distribució normal o gaussiana: la

representació ens deixa veure diverses pujades i baixades en el  que hauria de ser una campana

regular; fins i tot, un poc desplaçat del centre, trobem un tall situat en el valor 3,14 grams (100

observacions, davant les 124 que apareixen a la seua esquerra i les 136 de la seua dreta, en els

valors 3,13 grams i 3,15 grams respectivament), el qual divideix la corba en dos pics molt marcats.

També cal tenir en compte l'abrupta pujada d'observacions entre els valors 3,09 grams i 3,10 grams

(79 i 121 observacions).

El desplaçament de la mitjana només pot explicar-se per la pròpia distribució. Ja s'havia

advertit que la mitjana és un paràmetre molt sensible a les variacions dels extrems: en aquest cas, el

fet  de posseïr  dos extrems poc representatius,  és a dir,  un fragment de moneda per sota,  i  una

moneda inusualment forta per sobre, condiciona el resultat. D'aquesta manera, per l'agrupació de les

dades observada en el quadre i en l'histograma, resulta molt més fiable la moda que no la mitjana,

encara que caldrà esperar a la comparació amb el valors dels diferents regnats per a poder establir

unes conclusions.
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Quadre 47. Distribució general dels pesos de les unitats del tresor.
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Pes F f % Pes F f %
1,44 1 0,0004 0,04 2,90 10 0,0040 0,4
1,85 1 0,0004 0,04 2,91 14 0,0056 0,56
1,94 1 0,0004 0,04 2,92 17 0,0069 0,69
2,00 1 0,0004 0,04 2,93 12 0,0048 0,48
2,14 1 0,0004 0,04 2,94 21 0,0085 0,85
2,18 1 0,0004 0,04 2,95 14 0,0056 0,56
2,19 1 0,0004 0,04 2,96 17 0,0069 0,69
2,23 2 0,0008 0,08 2,97 18 0,0073 0,73
2,34 1 0,0004 0,04 2,98 29 0,0117 1,17
2,42 1 0,0004 0,04 2,99 24 0,0097 0,97
2,45 1 0,0004 0,04 3,00 23 0,0093 0,93
2,47 1 0,0004 0,04 3,01 26 0,0105 1,05
2,52 5 0,0020 0,2 3,02 23 0,0093 0,93
2,53 1 0,0004 0,04 3,03 41 0,0165 1,65
2,54 2 0,0008 0,08 3,04 42 0,0169 1,69
2,55 1 0,0004 0,04 3,05 43 0,0173 1,73
2,56 1 0,0004 0,04 3,06 67 0,0270 2,7
2,57 1 0,0004 0,04 3,07 56 0,0226 2,26
2,58 2 0,0008 0,08 3,08 92 0,0371 3,71
2,60 4 0,0016 0,16 3,09 79 0,0319 3,19
2,62 2 0,0008 0,08 3,10 121 0,0488 4,88
2,63 6 0,0024 0,24 3,11 113 0,0456 4,56
2,64 1 0,0004 0,04 3,12 117 0,0472 4,72
2,65 1 0,0004 0,04 3,13 124 0,0500 5
2,66 3 0,0012 0,12 3,14 100 0,0403 4,03
2,67 3 0,0012 0,12 3,15 136 0,0549 5,49
2,68 2 0,0008 0,08 3,16 129 0,0520 5,2
2,69 4 0,0016 0,16 3,17 141 0,0569 5,69
2,70 2 0,0008 0,08 3,18 130 0,0524 5,24
2,71 4 0,0016 0,16 3,19 105 0,0424 4,24
2,72 2 0,0008 0,08 3,20 114 0,0460 4,6
2,74 2 0,0008 0,08 3,21 75 0,0303 3,03
2,75 7 0,0028 0,28 3,22 65 0,0262 2,62
2,76 2 0,0008 0,08 3,23 45 0,0182 1,82
2,77 4 0,0016 0,16 3,24 49 0,0198 1,98
2,78 8 0,0032 0,32 3,25 24 0,0097 0,97
2,79 5 0,0020 0,2 3,26 18 0,0073 0,73
2,80 7 0,0028 0,28 3,27 13 0,0052 0,52
2,81 10 0,0040 0,4 3,28 4 0,0016 0,16
2,82 8 0,0032 0,32 3,29 6 0,0024 0,24
2,83 8 0,0032 0,32 3,30 3 0,0012 0,12
2,84 4 0,0016 0,16 3,32 1 0,0004 0,04
2,85 12 0,0048 0,48 3,33 3 0,0012 0,12
2,86 9 0,0036 0,36 3,36 1 0,0004 0,04
2,87 6 0,0024 0,24 3,37 2 0,0008 0,08
2,88 8 0,0032 0,32 3,5 1 0,0004 0,04
2,89 11 0,0044 0,44 2479 1 100
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Figura 30. Histograma de pesos de les unitats del tresor.
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Sabem que la distribució no és gaussiana, però de totes maneres volem comprovar de quina

manera es desvia dels paràmetres de la normalitat. Per a poder-ho esbrinar, cal dividir la mostra en

intervals; en primer lloc, aplicarem el mètode de l'arrel quadrada per a obtenir el nombre d'intervals

amb els que podrem treballar:

√2479−1 = √2478 = 49,7795 intervals.

D'una altra  banda,  mitjançant  l'aplicació  del  càlcul  logarítimic,  sobté  el  següent  nombre

d'intervals:

1 + 3,3 · log 2479 = 12,2011 intervals.

Es  pot  descartar  el  resultat  obtès  pel  mètode de l'arrel  quadrada,  pel  fet  que el  nombre

d'intervals menor aconseguit pel mètode logarítimic resulta més senzill de manejar a l'hora de bastir

les taules que es necessiten al llarg de les proves estadístiques i, per tant, es troba menys subjecte a

error.  S'empra  el  valor  logarítmic  per  a  calcular  l'amplitud  amb  la  qual  haurà  de  comptar  la

distribució dels intervals, arrodonint-lo a 13 classes:

3,50−1,44
13

= 0,1585

El resultat marca que s'ha de crear una taula que continga 13 classes amb un rang de 0,1585 

de separació entre cada interval (quadre 48). Prenent aquesta taula, es basteix una gràfica d'intervals

per a mostrar el comportament de la distribució de les classes (figura 31).
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Classe Intervals F

1 1,44...1,60 1

2 1,60...1,76 0

3 1,76...1,91 1

4 1,91...2,07 2

5 2,07...2,23 3

6 2,23...2,39 3

7 2,39...2,55 11

8 2,55...2,71 33

9 2,71...2,87 92

10 2,87...3,02 250

11 3,02...3,18 1424

12 3,18...3,34 655

13 3,34...3,50 4

2479

Quadre 48. Taula d'intervals de la distribució general del tresor.

Figura 31. Histograma d'intervals de la distribució general del tresor.
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Les  classes  que  contenen  menys  d'una  desena  d'observacions  gairebé  no  s'aprecien  en

l'histograma.  De  qualsevol  manera,  el  que  cal  assenyalar  d'aquesta  representació  és  l'enorme

concentració  de  valors  en  la  classe  11  (3,02...3,18  grams),  la  qual  agrupa  un  total  de  1424

observacions; pertany al tercer quartil, i en el seu interior es troba la moda, però no la mitjana, que

s'hi troba present en la classe 9 (2,71...2,87 grams) i abraça només 92 valors. La mediana es troba

entre les dues classes citades, en la 10 (2,87...3,02 grams), amb una agrupació de valors una mica

més alta, 250; com que només és representatiu de l'ordre de la distribució, només ens indica en

aquest cas que el major nombre d'observacions es troba per sobre de la meitat de la mostra.

Si ens ocupem de la posició de la mitjana, veurem com el desplaçament d'aquesta respecte el

gros de les agrupacions de valors s'assembla força al que ja haviem tingut ocasió de comentar en

parlar de la distribució no agrupada. A la dreta de la mitjana s'hi presenten 2354 valors, la qual cosa

es tradueix, en la taula d'intervals, en quatre classes (les classes 10 a 13 agrupen un total de 2333

observacions), mentre que a l'esquerra trobem solament 121 observacions o, en la taula d'intervals,

huit classes (de la 1 a la 8, abracen un total de 54 valors, la qual cosa s'explica pel fet que la mitjana

es  troba  quasi  a  la  cúa  de  l'interval  novè).  Així,  es  concentra  un  94,95%  dels  valors,

aproximadament, a la dreta de la mitjana, i un 4,88% a la seua esquerra. La descentralització resulta

evident, i les característiques de la corba de distribució normal no s'acompleixen.

No sembla, llavors, que la distribució general del tresor del carrer de la Llibertat acomplisca

els paràmetres de normalitat. És el que també indiquen els coeficients d'assimetria i la de la curtosi:

segons la prova del coeficient d'assimetria, una mostra normal equival a 0, mentre que l'skewness

del tresor és de -1,0605, més d'un punt i mig per sota del paràmetre de la normalitat i, per tant,

desviada. Per a obtenir un resultat fiable, caldria consultar l'estadígraf en la taula d'assimetria865 i

comprovar si aquest es troba dins la regió crítica d'acceptació, però, malauradament en aquest cas,

la  grandària  de n és  massa elevada per a  poder  aconseguir  cap valor  d'estadígraf.  Acceptarem,

aleshores,  que l'skewness de la  distribució general del tresor del carrer de la Llibertat  es troba

desviada a l'esquerra del valor 0, equivalent a la normalitat, i que, per tant, la mostra és assimètrica.

Pel que fa a la prova de la curtosi,  el valor acceptat per a considerar la normalitat de la

mostra ha de ser de 3; en el cas que ens ocupa és 1,6789, al qual cal afegir 3 punts pel fet que el

valor com l'hem calculat nosaltres està basat en el 0 com a punt central: aleshores, el nostre resultat

d'aplanament serà 4,6789. Com que aquest valor es troba per sobre del normal, podriem consultar la

taula de la curtosi, però com en el cas anterior, la mostra del tresor és massa àmplia perquè la taula

865 Veure les taules que s'inclouen en l'annexe d'aquest treball.
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puga abraçar la grandària de n. Podem assenyalar, únicament, que l'índex d'aplanament de la mostra

ens deixa veure un apuntament de les observacions, per damunt d'allò que hauria de ser la corba

normal, com ja s'havia pogut comprovar en l'histograma. 

Com  que  totes  les  proves  bàsiques  de  normalitat,  així  com  les  lectures  dels  quadres

d'intervals i de l'histograma, retornen resultats descentrats, apuntats i assimètrics, pensem que no

cal, ara per ara, aplicar altres tests d'adaptació a la corba gaussiana, com poden ser el de khi-quadrat

o el de Kolmogorov-Smirnov.

La conclusió que es desprén és que les observacions del conjunt del carrer de la Llibertat

tendeixen a agrupar-se cap al terç dret de la distribució, al voltant del valor 3,15 grams, que és el

que més freqüències absolutes comprèn; es produeix, llavors, una corba molt apuntada i assimètrica,

amb diversos pics dins d'ella, i amb una cúa molt llarga a l'esquerra, que indica un descens dels

valors lent, prolongat i amb poques observacions dins de cada valor, i una molt curta i amb escasses

freqüències a la dreta, a partir dels 3,27 grams, la qual es pot traduïr en una anormalitat d'aquest

tram (els pesos curts, per diverses raons que veurem més endavant, són més comuns que no els

pesos per damunt del marge teòric de fabricació).

Manca esbrinar,  com que la  distribució general del  tresor no s'adapta a  la normalitat,  si

almenys s'adapta al patró metrològic dels croats de Barcelona. Ací, hem d'afrontar la qüestió de la

talla dels croats. Mentre que la nostra idea de treball es basa en el manteniment de la talla 72/M al

llarg de tota la primera etapa del gros d'argent de Barcelona, M. Crusafont, com ja hem pogut veure

al llarg de diverses ocasions, opina que aquesta xifra va augmentar de manera paulatina fins les

78/M des del regnat de Pere II, produïnt-se un redreç en època de Pere III que situaria la talla en 74

peces per marc de Barcelona (quadre 15). Cal adonar-se de la gran variabilitat de pesos existent dins

d'una mateixa emissió, fet que no pot atribuïr-se a una sola raó. Llavors, cal contrastar aquestes

propostes amb les dades que aporta l'estudi estadístic. L'eina més fiable per a aquest objectiu és el

càlcul  o  coeficient  d'adaptació  a  un  sistema  metrològic  determinat.  En  primer  lloc,  establirem

l'horitzó en una talla de 72/M:

t =
(3,24−2,8440)∗√2479

18,4122
= 1,0708, amb 2478 graus de llibertat.

En consultar la taula de t-Student, els graus de llibertat que necessitem per a la comprovació

de la distribució general del tresor són massa elevats. S'ham d'agafar, aleshores, els graus de llibertat

que  tendeixen  a  infinit,  a  un  5% d'interval  de  confiança  o,  el  que  és  el  mateix,  un  95% de
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probabilitat, que en la taula equival a  α 0,975. Obtenim p, igual a -1,960, 1,960, de manera que

-1,960 > 1,0708 < 1,960; aleshores,  podem considerar que,  malgrat  l'escàs pes que presenta la

mitjana de la distribució, gràcies a l'elevat nombre de graus de llibertat necessaris, la mostra es

troba dins dels paràmetres acceptables de pertenència al sistema metrològic. Però no resulta fiable,

pel fet d'haver necessitat recórrer a la tendència a l'infinit dels graus de llibertat. Cal prendre aquest

resultat amb bastant cura.

Amb l'aplicació d'un coeficient de desgast al 5%, obtenim el següent resultat:

t = 
(3,078−2,8440)∗√2479

18,4122
= 0,632774472, amb 2478 graus de llibertat.

S'observa com l'aplicació d'un coeficient de desgast baix, com el que sembla que presenten

en general les peces del tresor del carrer de la Llibertat, al pes teòric no només retorna un resultat

que es troba entre -p, p, sinó que, al mateix temps, ajusta el valor molt més al centre de -p, p. La

mitjana de la distribució general encaixa amb el patró metrològic de les emissions, però no hem

d'oblidar que aquest resultat  no és del tot  representatiu,  pel fet  que la mitjana de la distribució

general del tresor es troba molt influenciada pels extrems, baixos i alts, de la mostra; a banda, com

ja hem comentat, el nombre d'observacions de la mostra condiciona el resultat pel fet de no poder

comptar a un índex normal de graus de llibertat. Caldrà comprovar si les emissions dels distints

regnats que composen el tresor s'ajusten als patrons de pes o si, per contra, se'n desvien i per quina

raó. 

El mateix ocorre amb l'aplicació del càlcul als patrons de talla proposats per M. Crusafont:

la distribució total de les unitats del tresor és massa elevada per a poder emprar un índex de graus

de llibertat que resulte fiable. De totes maneres, aplicarem els paràmetres d'adaptació al sistema

metrològic, per a comprovar el desviament. M. Crusafont assegura que, al poc d'haver començat

l'emissió de 1285, la talla pujà a les 74 peces per marc de Barcelona, i arribaria, en temps de Pere

III, fins a les 78 peces per marc de Barcelona; açò es tradueix en un pes de 3,15 grams i 2,99 grams

respectivament. S'aplica la formulació anterior:

t = 
(3,15−2,8440)∗√2479

18,4122
= 0,8275, amb 2478 graus de llibertat.

t = 
(2,99−2,8440)∗√2479

18,4122
= 0,3948, amb 2478 graus de llibertat.
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Els dos valors es troben compresos entre el valor p possitiu i negatiu i,  per tant, caldria

acceptar que s'adapten al sistema metrològic. Val açò a dir que hi ha un increment, estadísticament

comprovat, de la talla dels croats entre els regnats de Pere II i Pere III? En principi no, per dues

raons. La primera d'elles és que el resultat no demostra un augment de la talla, sinó una enorme

variabilitat de pesos absorbida pel càlcul del patró metrológic, compresa entre els 3,24 grams i els

2,99 grams. A més a més, aquest rang elevat no pot explicar-se solament per les oscil·lacions en la

fabricació, sinó per la pròpia naturalesa de la distribució: es tracta d'una mostra amb un nombre

molt elevat d'observacions, per a la qual els graus de llibertat tendeixen a l'infinit, ampliant el rang

al qual poden adaptar-se les variables. A banda, com que utilitza en la formulació el valor de la

mitjana, els resultats es troben compromesos pel valor baix que representa: tornem a insistir en el

fet que la mitjana es trobava condicionada pels extrems no representatius de la distribució. 

En ser la mitjana de la distribució general tan baixa, s'afavoreix que la variabilitat dels pesos

siga elevada i assimètrica. Així, es pot dir que en un rang elevat, la variació de pesos se sitúa entre

la talla de 72/M a 78/M; no es pot demostrar que la talla s'incremente, sinó que els pesos de les

monedes es troben compresos entre aquests dos valors ponderals. Aquesta variació és absorbida pel

càlcul d'adaptació al sistema metrològic, però no val a dir que el resultat siga fiable, pel que ja hem

indicat. En una mostra més reduïda, de composició normal, sense una cúa esquerra tan llarga i, per

tant, amb la mitjana centrada, els extrems tendirien cap al centre de la distribució, reduïnt l'espectre

d'acceptació  d'observacions  en  l'adaptació  al  sistema  metrològic  proposat.  Cal,  així,  esperar  a

confrontar aquests resultats amb els que s'obtinguen de l'estudi per grups.

c) Distribució de les posicions d'encuny.

L'estudi de les posicions d'encuny es posiciona, dins dels estudis estadístics aplicats a la

numismàtica, com un mètode molt interessant per a establir una predisposició a certs eixos i, per

tant, a l'ús de determinades ànimes o mànecs per als encunys. En el cas de les ànimes de secció

quadrada, els eixos tendeixen a posicions amb una separació regular de 3 h entre elles, fet que

s'explica per la limitació de posicions del cos de ferro quan el moneder l'agafa amb la mà; per

contra,  l'ús  de  les  ànimes  circulars  comporta  una  dispersió  dels  eixos,  els  quals  no  presenten

tendència a seguir patrons de separació regulars, resultant distribucions més o menys aleatòries. En

aquest cas, la quantitat d'observacions sol ser semblant per a tots els eixos, de manera que no hi ha

predisposició a pics o acumulacions que puguen marcar posicions d'encuny preferents. 

323



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

S'ha optat  per presentar les dades dividides en unitats  i  mitjos croats,  amb l'objectiu  de

comprovar si  hi  ha una diferència en la distribució entre els dos grups que puga marcar un ús

d'ànimes distintes per a cadascun dels dos tipus monetaris. La primera taula recull la distribució de

les  unitats  (quadre  49,  figura  32),  mentre  que la  segona ha fa  amb les  posicions  dels  divisors

(quadre 50).

Quadre 49. Posicions d'eix de les unitats en la distribució general del tresor.

Figura 32. Histograma per a les posicions d'encuny d'unitats de la distribució general del tresor.
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Posició F f %
1 h. 184 0,0742 7,42
2 h. 273 0,1101 11,01
3 h. 201 0,0811 8,11
4 h. 272 0,1097 10,97
5 h. 148 0,0597 5,97
6 h. 246 0,0992 9,92
7 h. 203 0,0819 8,19
8 h. 195 0,0787 7,87
9 h. 193 0,0779 7,79
10 h. 222 0,0896 8,96
11 h. 151 0,0609 6,09
12 h. 187 0,0754 7,54
Indet. 4 0,0016 0,16

2479 1 100
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Posició F f %

1 h. 1 0,25 25,00

2 h. 1 0,25 25,00

7 h. 1 0,25 25,00

10 h. 1 0,25 25,00

4 1 100

Quadre 50. Posicions d'eix dels divisors en la distribució general del tresor.

La distribució de les unitats tendeix cap a l'aleatorietat. Apareixen tres pics en les posicions

2 h, 4 h i 6 h, però l'escasa separació i la manca de continuïtat no ens permeten assenyalar un tipus

d'ànima distint de la circular per als encunys del tresor. Podem dir que els moneders van emprar,

durant la fabricació de totes les emissions que composen el tresor del carrer de la Llibetat, encunys

amb un mànec de secció circular; no es descarta que els moneders de la seca de Barcelona empraren

les ànimes de secció quadrada, però basant-nos treballs com el de M. Clua i T. Marot, sembla que

aquestes formes són bastant més tardanes que el moment de tancament del nostre tresor866.

Pel que fa a la distribució dels mitjos croats, les dades aplegades en el quadre 50 són massa

uniformes com per a poder obtenir conclusions. De totes maneres, l'observació de la distribució de

la posició dels eixos no segueix un patró, sinó que resulta també aleatòria: sembla que els encunys

emprats en el batiment dels divisors comptaven, com les unitats, amb ànimes de secció circular. De

qualsevol manera, caldria confrontar en un futur aquest resultat amb una mostra major.

6.2.2. Grup I – Pere II.

Pere II és el monarca menys representat dins del conjunt del tresor del carrer de la Llibertat,

amb tres monedes, totes elles unitats, que marquen l'inici de l'acumulació. Aquesta poc significativa

presència en el tresor té molt a veure amb el volum real d'emissió de grossos d'argent en la seca de

Barcelona durant el seu regnat, ja que se'n batéren només entre els mesos d'agost i novembre de

1285, i a l'escassa penetració d'aquestes monedes en el regne de València fins almenys el regnat

d'Alfons II, com hem pogut veure en pàgines precedents. Es coneixen dos tipus distints d'unitat i

dos de divisor, més l'exemplar Botet.179 que hem analitzat més amunt; tots són molt escassos.

866 M. Clua i T. Marot, "Aproximació a la circulació monetària", p. 596.
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a) Distribució dels pesos.

Dins de la distribució del conjunt del tresor, les monedes de Pere II ocupen els números de

catàleg Llib.1 a Llib.3 – SIP 33785 a SIP 33787. Les variables, tant de pes com de posició d'encuny,

són massa baixes com per a poder obtindre conclusions fiables o poder aplicar qualsevol mena de

paràmetre  d'estudi  estadístic.  L'exemplar  Botet.179  és  força  complicat  de  comptabilitzar  en  un

estudi estadístic de grup, en primer lloc pel seu pes, molt baix en relació a la resta d'unitats que

composen no només el grup I, sinó el conjunt del tresor del carrer de la Llibertat, i en segon lloc pel

seu elevat desgast i el retall parcial al qual ha estat sotmès. 

Llavors, el càlcul de la mitjana no resulta representatiu. En el cas que agafem les tres peces

que composen el  grup per a extraure-la,  obtindrem un valor de 2,7467 grams, molt  afectat  per

l'escàs  pes  d'un  dels  dos  extrems  (1,94  grams);  si,  en  lloc  de  comptabilitzar  el  nombre  total

d'observacions, sesguem la mostra prenent solament les dues unitats Llib. 1 i Llib. 2, la mitjana puja

a  un  valor  de  3,15  grams,  bastant  més  normal,  però  inservible  pel  fet  que  la  quantitat

d'observacions, dues en concret, resulta del tot insuficient. 

Pes F f %

1,94 1 0,3333 33,33

3,14 1 0,3333 33,33

3,16 1 0,3333 33,33

1 100

Quadre 51. Distribució de pesos del grup I.

Els exemplars amb número de catàleg Llib.2 i Llib.3 sembla que s'allunyen de la talla de

72/M: en concret, ho fan 0,08 grams i 0,10 grams. M. Crusafont opina que, només encetada la

fabricació dels grossos d'argent al taller de Barcelona, la talla pujà de manera immediata a les 74

peces per marc barcelonès, obtenint per a cada moneda batuda un pes aproximat de 3,1564 grams:

aquest pes coincideix no només amb les dues peces (3,14 i 3,16 grams), sinó també amb la mitjana

d'elles. No obstant, al pes teòric de les 72/M manca aplicar el patró de desgast: cal tenir en compte

que aquestes dues unitats de Pere II no han estat retallades i sembla que no han patit tampoc cap

tipus de llimadura, però, en canvi, són aquelles per a les quals més temps ha passat des de la seua

encunyació.  Caldria  valorar,  llavors,  la  variable  de quant  de temps van circular,  és a  dir,  quan
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entraren  a  formar  part  del  tresor  i  es  van  retirar  de  la  circulació,  aturant  el  seu  desgast;

malauradament, ha de ser un càlcul molt aproximatiu: si acceptem que el tresor va començar a

formar-se en el regnat d'Alfons II, podrien haver estat en circulació entre uns mesos i sis anys (1285

a 1291); en canvi, si el tresor inicià la seua formació en el regnat de Jaume II, el temps de circulació

augmenta, la qual cosa, en principi, podria entrar en contradicció amb el bon estat de les peces.

Pensem que van entrar a formar part de l'acumulació de manera bastant ràpida, segurament amb les

monedes d'Alfons II; açò ens indicaria una apertura del procés d'atresorament bastant primerenca i

de llarga durada, d'uns seixanta a setanta anys, un dipòsit d'estalvi continu. Aquest bon estat es

demostra en que el pes dels dos exemplars es troba entre un 2,5% i un 3% per sota dels 3,24 grams

teòrics per a una talla de 72/M, pèrdua que hem de relacionar amb el poc temps que van córrer i

amb les oscil·lacions de la seca. 

M. Crusafont inclou en el CGMC una moneda del tipus I.1a (Cru.2137), amb un pes de 3,07

grams. Aquesta peça s'adapta a un índex d'oscil·lació-desgast superior al 5% (0,162 grams per a un

pes de 3,24 grams, la qual cosa dóna 3,078 grams), en concret del 5,2%. Aplicant una talla de 74/M,

amb un pes teòric per peça de 3,1564 grams, el coeficient de desgast del gros presentat per M.

Crusafont  s'aproparia  a  un  2,5%,  una  xifra  que  ens  sembla  incompatible  amb una moneda  no

atresorada i que haja estat circulant durant algunes dècades, sobretot a partir del regnat de Jaume II,

quan les llimadures i els petits retalls de moneda comencen a ser sistemàtics. La peça Botet.177 té

un pes de 3,10 grams, i ens fa plantejar-nos la mateixa qüestió que la del CGMC: són monedes de

talla 72/M, circulades, amb un índex de desgast moderat, al voltant del 5% de pèrdua. 

Per  la  seua banda,  el  Museu Nacional  d'Art  de  Catalunya – MNAC, en el  seu Gabinet

Numismàtic, custodia un altre exemplar del tipus I.1a, en bon estat de conservació però amb una

mica de desgast867. El seu pes és de 3,11 grams, la qual cosa l'apropa a un índex d'oscil·lació-desgast

del 4%. En el cas d'aplicar una talla de 74/M, aquest índex baixaria fins a l'1,5%, molt escàs per a

una moneda circulada (no va ser retirada de la circulació aviat, com ocorregué amb els exemplars

del tresor del carrer de la Llibertat) i que, a més a més, pateix desgast. De nou hem d'insistir en una

talla de 72/M amb un desgast o pèrdua moderats.

De qualsevol manera, la mostra del tresor del carrer de la Llibertat resulta insuficient, com ja

hem tingut  ocasió  d'assenyalar,  per  a  poder  exposar  conclusions  estadístiques  fiables.  Ara  bé,

mitjançant la comparació amb altres pesos coneguts de grossos d'argent barcelonesos del mateix

tipus (quadre 52), podem proposar que les monedes d'aquest regnat s'adapten a un patró de talla de

867 La fotografia i la fitxa tècnica de la peça es troben allotjades en el catàleg virtual del MNAC, consultat per darrera
vegada el 08/07/2018: http://art.mnac.cat/fitxatecnica.html?inventoryNumber=034137-N&lang=es.
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72/M, de la manera que s'estipula als documents, i que les variacions en els pesos es poden explicar

pel propi desgast entre baix i moderat de les peces.

Procedència Pes

LMC 2,80

CGMC, CCB 3,07

LMC 3,10

MNAC 3,11

Llibertat 3,14

Llibertat 3,16

Quadre 52. Pesos publicats per als croats del tipus I.1a atribuits a Pere II.

b) Distribució de les posicions d'encuny.

Pel que fa a la distribució dels eixos, no resulta millor que la composició dels pesos per a

poder  extraure  informació  representativa  mitjançant  un  estudi  estadístic.  Com  que  només  es

conserven en el tresor del carrer de la Llibertat tres peces, els resultats no poden ser ni fiables ni

representatius, molt més quan cada moneda mostra un eix distint i cada classe una única observació,

de manera que les freqüències relatives i els percentatges mostren valors idèntics. No sembla existir

un patró de separació fixe en les posicions.

Posició F f %

1 h. 1 0,3333 33,33

6 h. 1 0,3333 33,33

10 h. 1 0,3333 33,33

3 1 100
Quadre 53. Distribució dels eixos en el grup I.

6.2.3. Grup II – Alfons II.

La mostra pertanyent al regnat d'Alfons II es troba composada per un total de 151 monedes,

d'entre les quals, quatre són divisors amb valor de mig croat. Ocupen els nombres de catàleg Llib.4

fins el Llib.154 – SIP 33788 a SIP 33913.
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a) Distribució dels pesos.

S'ha  dividit  la  distribució  de  151  peces  en  dues  mostres,  una  composada  per  147

observacions, corresponents a les unitats, i una altra de 4 observacions que equivalen als divisors.

Com que  l'anàlisi  dels  mitjos  croats  ja  s'ha  efectuat  més  amunt,  aquest  subepígraf  se  centra,

exclussivament, en les unitats.

Quadre 54. Distribució de pesos de les unitats del grup II.
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Pes F f %
2,60 1 0,0068 0,68
2,63 1 0,0068 0,68
2,75 1 0,0068 0,68
2,77 1 0,0068 0,68
2,82 1 0,0068 0,68
2,87 1 0,0068 0,68
2,89 3 0,0204 2,04
2,92 2 0,0136 1,36
2,94 1 0,0068 0,68
2,95 2 0,0136 1,36
2,96 1 0,0068 0,68
2,98 5 0,0340 3,4
3,00 2 0,0136 1,36
3,01 7 0,0476 4,76
3,02 1 0,0068 0,68
3,03 6 0,0408 4,08
3,04 1 0,0068 0,68
3,05 4 0,0272 2,72
3,06 6 0,0408 4,08
3,07 3 0,0204 2,04
3,08 7 0,0476 4,76
3,09 9 0,0612 6,12
3,10 13 0,0884 8,84
3,11 13 0,0884 8,84
3,12 7 0,0476 4,76
3,13 13 0,0884 8,84
3,14 5 0,0340 3,4
3,15 9 0,0612 6,12
3,16 4 0,0272 2,72
3,17 4 0,0272 2,72
3,18 4 0,0272 2,72
3,19 2 0,0136 1,36
3,20 3 0,0204 2,04
3,21 3 0,0204 2,04
3,24 1 0,0068 0,68

147 1,000 100
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A partir de la taula de distribució, es calculen els paràmetres estadístics bàsics:

n = 147 (unitats)

valor mínim = 2,60

valor màxim = 3,24

rang = 0,64

quartil 1: 3,045

quartil 3: 3,13

xx  = 3,0769

Me: 3,10

Mo: 3,10 , 3,11 , 3,13

s2 = 0,01

s = 0,0998

cv = 3,2438 %

s-x = 0,0082

assimetria: -2,0294

curtosi: 6,0730

interval de confiança (al 5%): 3,0607 ; 3,0930

S'observa en la taula de freqüències (quadre 54) com les 147 observacions es troben bastant

repartides  dins  la  mostra,  de  manera  que  els  majors  pics,  corresponents  a  les  tres  modes  que

presenta (3,10, 3,11 i 3,13 grams), només arriben a agrupar un total de 13 monedes cadascun. Es

tracta, aleshores, d'una distribució bastant uniforme que, representada de manera gràfica, adopta la

forma d'una corba amb tendència multimodal, amb la major agrupació d'observacions descentrada,

formant una corba assimètrica centrada cap a la cúa, a la dreta de la mitjana (figura 33). Aquest

càlcul es troba un poc compromés, ja que l'extrem esquerre presenta uns valors bastant baixos, per

sota dels 2,60 grams de pes.

La mitjana es troba bastant més centrada que en la distribució general dels pesos; malgrat

tot, la major part dels valors continúa agrupant-se a la seua dreta, i no al seu voltant, com caldria per

a poder parlar d'una distribució normal. La mitjana del grup II ha quedat establerta en 3,0769 grams,

0,1632 grams per sota del pes teòric dels grossos d'argent per a una talla de 72/M; s'apropa bastant

al pes que obtindriem aplicant l'índex de desgast del 5% amb el qual hem estat treballant: s'obtenen,

així, monedes de 3,078 grams. 
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Figura 33. Histograma de distribució dels pesos del grup II.

No obstant, si atenem a M. Crusafont, la mitjana es podria explicar per un altre factor: en

aquest moment hauria augmentat la talla del croat a entre 73/M i 76/M, de manera que els pesos

teòrics se situarien entre els 3,199 grams, en el cas de la talla de 73/M, i els 3,073 grams en el cas de

la talla més alta. Aquest últim resultat s'apropa molt a la mitjana de la mostra d'aquest grup II. A

banda, només un dels grossos recollits en el CGMC entra dins del rang de la talla 73/M-76/M: es

tracta del croat tipus Cru.2148c, amb un pes de 3,14 grams, mentre que la resta es troben entre els

2,97 grams i els 3,03 grams, per sota868.

Si es resalta el valor de la mitjana en l'histograma de freqüències, es pot dividir la mostra

d'Alfons II en dos segments amb propietats lleugerament diferents. El segment 1, situat a l'esquerra

de la mitjana, mostra una sèrie de valors molt baixos que arriben fins als 2,60 grams de pes; en

general, aquest segment no agrupa grans quantitats d'observacions per classe, presentant un únic pic

destacable de 7 peces en 3,01 grams. Tot açò afecta a la mitjana, a causa dels valors extrems. El

segment 2, situat a la dreta de la mitjana, presenta, per contra, una concentració d'observacions que

desequilibra la mostra; aquesta agrupació és trimodal, és a dir, presenta tres pics d'acumulació amb

el mateix nombre d'observacions cadascun o, el que és el mateix, tres modes, situades en els valors

3,10 grams, 3,11 grams i 3,13 grams. La cúa del segment és més suau que el començament de la

mostra, i també més curta (arriba fins als 3,24 grams), de manera que la mitjana no es veu tan

868 CGMC, pp. 379-380.
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afectada per aquest extrem com pel contrari,  raó per la qual tendeix a centrar-se.  Però malgrat

trobar-se més centrada que en la distribució general, la mitjana resulta poc representativa, pel fet de

trobar-se desplaçada.

La mitjana pot coincidir amb el pes teòric de la talla 72/M sempre que se li aplique a aquesta

última un índex de desgast del 5%, com hem estat fet abans: són peces circulades que, malgrat la

seua ràpida retirada, presenten ja alguna petita llimadura. No obstant, no explicaria la gran quantitat

de valors que queden per sota en la distribució; el mateix ocorre amb l'aplicació de la talla 76/M: si

l'acceptem com la talla vàlida, tampoc no explica la raó per la qual es crea una cua llarga a la seua

esquerra. Per a poder explicar els valors tan baixos del terç inferior sobretot, hauriem de recórrer a

índexs de pèrdua moderats a alts, al voltant del 10% (2,916 grams, a partir d'un pes teòric de 3,24

grams),  excessiu  si  atenem  al  seu  bon  estat  de  conservació,  a  excepció  d'algunes  peces,  i  al

relativament ràpid atresorament del qual van ser objectes. Només es podria aplicar aquest alt índex

de pèrdua a una de les monedes del CGMC, la del tipus Cru.2184b, amb 2,97 grams, però una

vegada més desconeixem l'estat en el qual ha arribat fins nosaltres; els altres dos pesos del CGMC

entren en el rang de pèrdua baixa-moderada.

L'explicació d'aquest comportament s'ha de cercar en la pròpia distribució: els valors per

sota de la mitjana comprénen 50 observacions, amb una diferència respecte l'extrem de 0,4769

grams, mentre que per la dreta el rang és de només 0,1632 grams, i el recorregut més curt. Cal fixar-

se, en aquest cas, en els valors que s'agrupen al voltant de les tres modes (3,10 grams, 3,11 grams i

3,13 grams): ens trobem que aquestes observacions entren dins del rang d'un índex de pèrdua al

voltant del 2,5% - 3%, de la mateixa manera que ocorria amb les peces de Pere II, poc sotmeses a la

circulació  i  als  retalls  o  llimadures.  Aquests  càlculs,  realitzats  sobre  una  talla  de  72/M,  no

requereixen una explicació basada en l'increment de la talla: són monedes que han circulat, però

poc, i que han patit llimadures molt poc importants. Ara bé, la majoria de les peces oscil·la en un

rang de pesos d'entre 73/M i 75/M, la qual cosa no val a dir que fóra aquest el pes amb el qual van

ser fabricades: l'aplicació de patrons de desgast a aquestes talles,  i  les oscil·lacions pròpies del

procés de fabricació, deixa per damunt bastant quantitat d'observacions que només s'explicarien si

la majoria dels croats eixiren grassos, o passats de pes, de la seca. És a dir, que si no tenim en

compte pèrdues de pes durant la circulació, es podria aplicar la talla proposada per M. Crusafont,

però en el moment de introduïr altres variables, com el desgast o els marges de tolerància de la seca,

els pesos observats en el tresor del carrer de la Llibertat resulten massa alts. Sembla que el pes de

les monedes que corrien per Barcelona i València podria estar superant la xifra de 74/M, i arribar en
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alguns casos a les 76/M: la llimadura i  retall  de les monedes són encara accions tímides,  però

sembla que ja comencen a produïr-se.

Les  distribucions  al  voltant  de  la  mitjana  es  comprénen  millor  a  partir  de  les  taules

d'intervals i els histogrames de freqüències que permeten, després, portar a terme els càlculs de

normalitat  de  la  mostra.  Es  basteixen  dos  quadres  d'intervals,  amb  els  mètodes  coneguts,  i

s'ofereixen dos histogrames de freqüències per a cadascun, el primer d'ells de freqüències simples i

el segon d'acumulades.

Taula d'intervals n−1 ; nombre d'intervals: 13; amplitud d'interval: 0,053.

Quadre 55. Taula d'intervals √n−1 de les unitats del grup II.

Figura 34. Histograma d'intervals de la 
taula √n−1 del grup II.

Figura 35. Histograma de freqüències 
acumulades de la taula √n−1 del grup II.
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Classe Intervals F
1 2,60 ... 2,65 2
2 2,65 ... 2,70 0
3 2,70 ... 2,75 1
4 2,75 ... 2,81 1
5 2,81 ... 2,86 1
6 2,86 ... 2,91 4
7 2,91 ... 2,97 6
8 2,97 ... 3,02 15
9 3,02 ... 3,07 20
10 3,07 ... 3,12 49
11 3,12 ... 3,18 39
12 3,18 ... 3,23 8
13 3,23 ... 3,28 1
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Com que en cap de les dues representacions la mitjana s'hi troba centrada, s'ha de calcular el

percentatge d'observacions que es reparteix a ambdues bandes d'aquest valor, estimat en 3,0769

grams. La mitjana apareix desplaçada a la dreta del centre de la representació, de manera que, a la

seua esquerra, trobem el 10,3% de les observacions, mentre que a la dreta se sitúa el 89,7%. Aquests

percentatges il·lustren la descompensació de la mostra. Les modes apareixen en la part dreta de la

distribució: dues d'elles ho fan en la mateixa classe en què s'hi troba la mitjana (3,10 grams i 3,11

grams), i la tercera una classe per damunt (3,13 grams).

Taula d'intervals 1 + 3,3 log n; nombre d'intervals: 8,15; amplitud d'interval: 0,078.

Quadre 56. Taula d'intervals 1 + 3,3 log n de les unitats del grup II.

Figura 36. Histograma d'intervals de la 
taula 1 + 3,3 log n del grup II.

Figura 37. Histograma de freqüències 
acumulades de la taula 1 + 3,3 log n del grup II.
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Classe Intervals F
1 2,60 ... 2,68 2
2 2,68 ... 2,76 1
3 2,76 ... 2,83 2
4 2,83 ... 2,91 4
5 2,91 ... 2,99 11
6 2,99 ... 3,07 30
7 3,07 ... 3,15 76
8 3,15 ... 3,23 20
9 3,23 ... 3,31 1
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En aquest cas, emprant el mètode logarítmic per a l'obtenció dels intervals, el nombre de

classes es redueix. Per tant, en ser menor el nombre d'intervals, les dades tendeixen a agrupar-se,

com podem observar en la figura 36.  Es comprova com la tendència al  pic cap a la cúa de la

representació es manté i, com ocorria en el cas anterior, la mitjana tampoc es troba centrada, sinó

desplaçada a la dreta del centre de la representació: a la seua esquerra apareixen el 36,2% de les

observacions, mentre que a la seua dreta trobem el 63,8% de les dades. Malgrat tot, la mitjana es

troba en aquest cas més centrada que en la distribució de classes aconseguida pel mètode de l'arrel

quadrada; afavoreix açò el  fet  que els  valors de la moda apareguen inclosos en la classe de la

mitjana, la qual cosa fa centrar-se la distribució, pel fet de créixer el nombre d'observacions de

l'interval. Llavors, podem considerar més representativa la distribució logarítmica que no l'anterior.

De qualsevol manera, les diferències entre els gràfics no són tan marcades: en els dos casos,

l'acumulació  dels  valors  es  produeix  a  la  dreta  de  la  mitjana,  com ja  anticipava  el  coeficient

d'assimetria negatiu. D'altra banda, l'alt valor d'aquest coeficient d'assimetria també indicava una

gran acumulació dels valors en aquesta posició. Per la seua banda, el coeficient de variació, situat

en  el  3,2438%, indicava  que les  dades  es  trobaven poc disperses  i  tendien  a  agrupar-se.  Totes

aquestes tres característiques han quedat demostrades gràcies als histogrames que hem presentat.

El resultat de la curtosi, que tendeix cap a una distribució leptocúrtica, ja ens indicava que la

mostra sobrepassa el paràmetre de la normalitat. Una distribució normal estàndar està formada pels

valors  xx  = 0 i σ2 = 1; representats en una gràfica, tendeixen a formar una campana de Gauss,

aplanada en els extrems i apuntada en el centre, de manera que el màxim de la corba coincideix amb

la mitjana de la distribució. En aquestes corbes, la distribució dels valors ha de ser simètrica, és a

dir, presentar el mateix nombre d'ells tant a l'esquerra com a la dreta de la mitjana, i ja s'ha vist que

açò no es compleix en la distribució del grup II. 

Com que els resultats pel mètode logarítmic han agrupat els resultats, amb les modes en

l'interval de la mitjana, tendint a centrar aquesta última en la distribució i la major part dels valors al

seu voltant, l'aplicació de proves de normalitat addicionals poden retornar falsos possitius; és el que

ocorre amb la prova de khi-quadrat, la qual, a un nivell de significació del 5%, dóna com a resultat

per al valor del punt crític 5,9915, per damunt de l'estadígraf: la prova es veu afectada per un rang

ampli que absorbeix els extrems, presentant les cúes com a pròpies d'una distribució normal, un

resultat que, com hem vist abans, no s'adapta a la realitat de la distribució, encara que es troba a

335



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

prop. El mateix ocorre si apliquem la prova de normalitat KS (l'estadígraf compleix el paràmetre D

< punt crític (5%), és a dir, 0,0418 < 0,1122 = distribució normal).

Cal  considerar  definitoris  els  resultats  de  l'skewness  i  la  curtosi,  els  quals,  afegits  a  la

representació gràfica dels histogrames, permeten afirmar que la mostra d'unitats d'Alfons II escapa

als  paràmetres  de  normalitat  i  no  compleix  els  valors  d'una  corba  normal,  pel  fet  que  les

observacions no s'agrupen de manera simètrica a ambdues bandes d'una mitjana, per un altre costat,

desplaçada del centre de la distribució. La major quantitat d'observacions es troba concentrada en

pesos relativament alts, entre els 3,02 grams i els 3,18 grams, experimentant una davallada en el

segment 3,18 grams a 3,23 grams: els pesos, per tant, es troben tots per sota del patró 72/M.

Amb aquests resultats, cal comprovar com s'adapta la mostra a diferents metrologies. En

primer lloc, s'aplica la prova sobre un valor de 72/M (3,24 grams), i amb un descompte de pes sobre

aquest  valor  del  5%,  per  l'índex  de  pèrdua.  En  els  dos  casos,  es  treballa  amb  un  interval  de

confiança del 5%, com en les anteriors proves aplicades a la mostra.

t =
3,24−3,0769∗147

0,0998
= 19,81, amb 146 graus de llibertat. Aquest resultat no és vàlid,

ja que t > p (en la taula t d'Student, p = -1,976, 1,976) i, per tant, μ - xx  ≠ 0. És a dir, que la diferència

de les mitjanes és diferent a 0, de manera que el valor t es troba en la regió de rebuig, allunyat del

comportament normal; així, tenim que la mostra no pertany al patró metrològic de 3,24 grams o, el

que és el mateix, 72/M. Aplicant un índex de pèrdua del 5%, com s'ha fet en els casos anteriors,

obtenim que,

t = 
3,078−3,0769∗147

0,0998
= 0,134, amb 146 graus de llibertat. En aquest cas, el valor t

es troba dins de la regió d'acceptació, entre 0, que seria el valor ideal, i p possitiu. No obstant, tenim

de nou que μ - xx  ≠ 0 perquè t < p, però com que compleix el paràmetre -p > t < p, podem dir que el

valor t és acceptable, encara que no igual al sistema metrològic al qual s'hauria d'adaptar: a efectes

pràctics,  el  paràmetre  entra  dins  dels  límits  acceptables.  Si  confrontem aquest  resultat  amb els

quadres i els histogrames, veurem per quina raó s'adapta amb dificultats: la major part dels pesos

s'agrupa per damunt dels 3,07 grams, i per sota dels 3,24 grams (en concret, dels 3,15 grams), de

manera que l'aplicació d'un índex de pèrdua del 5% resulta excessiu per a monedes que han circulat

poc, com aquestes. Per tant, podriem dir que la mostra d'unitats d'Alfons II pertany a un patró de

72/M amb un índex de pèrdua menor al 5% o, el que és el mateix, un índex de pèrdua baix. Són, per
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tant, monedes que han corregut poc de temps, poc desgastades, gairebé sense manipulacions i que

ens indiquen, per la seua ràpida retirada de la circulació, que el tresor del carrer de la Llibertat

començaria la seua formació amb elles.

Resulta convenient comprovar, llavors, si la mostra d'unitats d'Alfons II s'adapta al sistema

metrològic plantejat per M. Crusafont, amb una talla situada entre les 73/M i les 76/M. Primer,

s'obté el  pes ideal de cada talla, de 3,20 grams per a 73/M, i  de 3,07 per a 76/M, i  s'aplica el

coeficient:

t = 
(3,20−3,0769)∗√147

0,0998
= 14,995, amb 146 graus de llibertat.

t =
3,07−3,0769∗147

0,0998
= -0,838, amb 146 graus de llibertat.

Com que p = -1,976, 1,976, el cas de la talla de 73/M és semblant al de la talla de 72/M: t >

p, de manera que el valor t es troba en la regió de rebuig. En canvi, la talla de 76/M, molt propera a

la xifra 72/M - índex de pèrdua 5%, es troba entre -p i 0, i per tant, dins la regió d'acceptació. 

Podem extraure diverses conclusions d'aquests resultats. En primer lloc, ni la talla de 72/M

ni la de 74/M heretada, segons M. Crusafont, de l'increment immediat que es produïria en el regnat

de Pere II,  s'adapten a la mostra d'Alfons II;  no obstant,  la talla 76/M sí ho fa.  Val a dir que,

efectivament,  la  seca  tallava  els  grossos  barcelonesos  a  76/M  entre  1285  i  1291?  Nosaltres

continuem proposant que no, a causa de la segona conclusió que obtenim a partir dels càlculs. En

segon lloc, el factor que resulta de 72/M - índex de pèrdua 5% és molt semblant al pes de la talla

76/M, de manera que interpretem que allò que M. Crusafont i altres investigadors han documentat

ha estat la variació de pesos, i no el pes amb el qual les monedes grosses surten de la seca de

Barcelona. Per al cas del tresor del carrer de la Llibertat, ja hem vist com l'índex de desgast cal

situar-lo per sota del 5%, perquè són monedes retirades aviat de la circulació, però resulta normal

que aquelles que continúen corrent de manera normal presenten un desgast o pèrdua al voltant del

5% o més i, per tant, al pes de 76/M. 

És cert que la cúa esquerra de la distribució d'Alfons II conté peces amb un pes inusualment

baix,  entre  2,60  grams  i  2,97  grams,  però  cal  atribuïr  aquest  fet  a  l'estat  de  conservació  que

presenten, per a la qual cosa només cal fer una ullada al catàleg d'aquest treball. És el mateix déu

ocórrer amb el croat Cru.2184b del CGMC, amb 2,97 grams de pes. Els marges de tolerància de la
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seca, el desgast causat per la circulació, els incipients retalls i llimadures i la manera en què ha

arribat la moneda fins a l'actualitat són quatre factors que determinen el pes que li atribuïm; açò no

pot ser un pretexte per a afirmar que, a les acaballes del segle XIII, aquests croats es fabricaven amb

un pes superior al de 72/M. A més a més, cal afegir que el resultat de les proves de pertenència al

patró metrològic ha estat influenciat pel valor de la mitjana, proper a una talla de 76/M i descentrat

en la distribució, amés d'una observació extrema de 2,60 grams que descompesa els càlculs.

Insistim que no s'ha produït, llavors, un increment de la talla en el regnat d'Alfons II. Allò

que creu comprovar M. Crusafont i altres investigadors és la variació o oscil·lació de pesos més

comuna en els croats que circulen durant el regnat d'aquest rei: les monedes grosses de Barcelona

semblen córrer a un pes entre les 73/M i les 76/M, arribant fins a nosaltres algunes amb pesos

encara més baixos; la seca seguiria tallant a 72/M.

b) Distribució de les posicions d'encuny.

Pel que fa a la distribució dels eixos, s'ha bastit una taula de freqüències per a determinar la

quantitat de vegades que apareixen les diferents posicions d'encuny al llarg de la mostra d'Alfons II.

S'ha traçat, de manera complementària, una gràfica a partir de les freqüències aplegades en la taula:

Quadre 57. Distribució de les posicions d'encuny de les unitats en el grup II.

Es tracta d'una distribució en la qual la moda es troba en la posició de 2 h. No sembla que

existisca un patró, com pot ocórrer en els encunys muntats sobre ànimes quadrades. El repartiment

bastant aleatori de les posicions indica que ens trobem davant ànimes circulars i que les posicions es

deuen, sobretot, a l'atzar a l'hora d'encunyar els cospells.
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Posició F f %
1 h. 9 0,060 5,96
2 h. 19 0,126 12,58
3 h. 14 0,093 9,27
4 h. 17 0,113 11,26
5 h. 9 0,060 5,96
6 h. 16 0,106 10,6
7 h. 9 0,060 5,96
8 h. 9 0,060 5,96
9 h. 13 0,086 8,61
10 h. 14 0,093 9,27
11 h. 7 0,046 4,64
12 h. 15 0,099 9,93
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Figura 38. Histograma de freqüències de les posicions d'encuny del grup II.

Quadre 58. Posicions d'encuny de les unitats del grup II, ordenades.

6.2.4. Grup III – Jaume II.

Dins del tresor del carrer de la Llibertat, Jaume II és el monarca amb major representació

monetària, pel fet que el seu regnat, com el de Pere III, es caracteritzà pels elevats i continus volums

d'emissió de moneda grossa d'argent en la seca de Barcelona. Coneixem sis emissions de grossos a

nom de Jaume II, batudes entre els anys 1294 i 1327, amb unes quantitats d'argent a encunyar que

oscil·len entre els 6000 marcs i els 100.000 marcs d'argent869. Tots dos factors plegats, emissions

contínues i grans volums, fan que els grossos de Jaume II siguen força nombrosos, tant en varietat

tipològica com en nombre total de peces en circulació. Pel que fa a la mostra de Jaume II del tresor

869 Veure el capítol 3 d'aquest treball.
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del carrer de la Llibertat, està composada per 849 monedes, totes elles unitats, les quals ocupen al

catàleg els registres Llib.155 a Llib.1003 – SIP 33914 a SIP 34637.

a) Distribució dels pesos.

En la mostra de Jaume II, els valors oscil·len entre els 2 grams de pes i els 3,37 grams, el

qual dóna com a resultat un rang o recorregut d'1,37 grams, bastant superior al que s'havia calculat

per al grup II (quadre 59). Aquest extrem inferior no pot explicar-se pel procés de fabricació dels

grossos, sinó pel desgast de la pròpia peça; és a dir, el pes extremadament baix no representa una

norma, sinó un fet residual que afectarà al càlcul de la mitjana.

Per a poder començar l'estudi estadístic dels pesos, el primer que cal és calcular els valors

estadístics necessaris a partir de la taula de freqüències (quadre 59), amb les classes ordenades de

menor a major: 

n = 849

valor mínim = 2,00

valor màxim = 3,37

rang = 1,37

quartil 1: 3,05

quartil 3: 3,15

xx  = 3,0785

Me: 3,11

Mo: 3,15

s2 = 0,0187

s = 0,1367

cv =  4,4388%

s-x = 0,0047

assimetria: -2,8110

curtosi: 12,3985

340



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

Quadre 59. Distribució de pesos del grup III.
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Pes F f % Pes F f %
2,00 1 0,001 0,1 2,95 3 0,004 0,4
2,14 1 0,001 0,1 2,96 4 0,005 0,5
2,23 2 0,002 0,2 2,97 7 0,008 0,8
2,47 1 0,001 0,1 2,98 14 0,016 1,6
2,52 3 0,004 0,4 2,99 9 0,011 1,1
2,54 1 0,001 0,1 3,00 10 0,012 1,2
2,57 1 0,001 0,1 3,01 7 0,008 0,8
2,60 2 0,002 0,2 3,02 7 0,008 0,8
2,62 1 0,001 0,1 3,03 14 0,016 1,6
2,63 1 0,001 0,1 3,04 21 0,025 2,5
2,64 1 0,001 0,1 3,05 23 0,027 2,7
2,65 1 0,001 0,1 3,06 27 0,032 3,2
2,66 1 0,001 0,1 3,07 26 0,031 3,1
2,67 3 0,004 0,4 3,08 38 0,045 4,5
2,69 1 0,001 0,1 3,09 38 0,045 4,5
2,70 2 0,002 0,2 3,10 52 0,061 6,1
2,71 3 0,004 0,4 3,11 36 0,042 4,2
2,74 2 0,002 0,2 3,12 55 0,065 6,5
2,75 2 0,002 0,2 3,13 49 0,058 5,8
2,76 1 0,001 0,1 3,14 38 0,045 4,5
2,77 1 0,001 0,1 3,15 63 0,074 7,4
2,78 1 0,001 0,1 3,16 37 0,044 4,4
2,79 2 0,002 0,2 3,17 39 0,046 4,6
2,80 6 0,007 0,7 3,18 45 0,053 5,3
2,81 6 0,007 0,7 3,19 20 0,024 2,4
2,82 2 0,002 0,2 3,20 22 0,026 2,6
2,83 4 0,005 0,5 3,21 17 0,020 2,0
2,84 2 0,002 0,2 3,22 14 0,016 1,6
2,85 5 0,006 0,6 3,23 8 0,009 0,9
2,86 3 0,004 0,4 3,24 3 0,004 0,4
2,87 1 0,001 0,1 3,25 1 0,001 0,1
2,88 3 0,004 0,4 3,26 1 0,001 0,1
2,89 7 0,008 0,8 3,27 1 0,001 0,1
2,90 3 0,004 0,4 3,29 1 0,001 0,1
2,91 3 0,004 0,4 3,30 1 0,001 0,1
2,92 7 0,008 0,8 3,37 1 0,001 0,1
2,93 4 0,005 0,5 849 1 100
2,94 6 0,007 0,7
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Figura 39. Histograma de pesos del grup III.
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La mostra de Jaume II resulta suficientment àmplia perquè la mitjana obtinguda siga fiable;

malgrat açò, i  de la mateixa manera que ocorria amb el grup II,  la mitjana seguiex sent baixa,

3,0785 grams, amb una diferència entre el pes de talla de 72/M de 0,1615 grams. Per a explicar

aquesta  tendència,  cal  fixar-se  en  els  valors  que  apareixen  a  l'esquerra  de  la  mitjana  (243

observacions),  els  quals  representen  el  28,62%  del  total  de  la  mostra;  aquest  segment  de  la

distribució, encara que relativament curt, conté valors molt baixos, per sota del valor mínim que

presentava la mostra d'Alfons II, situat en 2,60 grams. Com que el paràmetre de la mitjana és molt

sensible a aquests extrems, i el valor mínim es troba en 2,00 grams, el resultat tendeix a ser baix i,

com veurem, a trobar-se descentrat.

En aquest cas, no totes les peces amb un pes baix es poden explicar solament per un índex

de pèrdua baix a moderat. El resultat d'aplicar el 5% de desgast als 3,24 grams de pes teòric dels

croats (talla de 72/M), agrupa 26 monedes, el 3,1% de la distribució; 243 peces, per contra, es

troben per sota dels 3,07 grams de pes, que equival al valor de la mitjana i també al factor 72/M –

índex de pèrdua 5%. En aquest darrer segment, hi ha peces que arriben a acumular una pèrdua de

pes de fins el 38%. Només seis exemplars se sitúen per damunt del pes teòric de 3,24 grams, podent

classificar-los com monedes grasses, una de les quals va fabricar-se excessivament forta, amb 3,37

grams de pes.

Allò  que  pot  explicar  la  cúa  a  l'esquerra  de  la  mitjana  és  la  pèrdua  de  pes  per  factors

diversos, i no una talla alta intencional. És durant el regnat de Jaume II quan els retalls i llimadures

de les monedes grosses es tornen freqüents, d'una banda per a atresorar l'argent que conténen, però

sobretot per a compensar la pèrdua de fi dels menuts de tern, com ja hem tingut ocasió d'explicar

amb anterioritat. La pèrdua de pes, com haviem vist per al regnat d'Alfons II, s'ha de relacionar no

només  amb  el  toriscament  de  la  moneda  i  la  circulació  de  les  peces,  sinó  també  a  l'estat  de

conservació dolent que presenten algunes de les que composen la mostra de Jaume II, com es pot

comprovar en les làmines de catàleg d'aquest treball: en concret, remetem a l'exemplar Llib.1002,

trencada i il·legible, amb 2,00 grams de pes, Llib.796 o Llib.871, també trencada, per il·lustrar

alguns dels pesos més baixos.

Pel que fa a l'hipòtesi de M. Crusafont, segons la qual la talla real del croat hauria pujat en

aquest moment a valors compresos entre les 74/M i les 77/M, s'obténen els següents resultats de pes

teòric:
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– per a una talla de 74 peces per marc, 3,16 grams.

– per a una talla de 75 peces per marc, 3,11 grams.

– per a una talla de 76 peces per marc, 3,07 grams.

– per a una talla de 77 peces per marc, 3,03 grams.

Si retornem al quadre 59 i a l'histograma bastit a partir d'ell (figura 39), podem comprovar

com l'agrupació de valors es produeix entre les classes 3,03 grams i 3,22 grams, amb un petit pic en

3,00 grams; el major nombre d'observacions se sitúa en el valor 3,15 grams, que es trobaria entre les

talles de 74/M i 75/M. L'agrupació descendeix, des d'aquest punt, de manera progressiva fins els

3,03 grams, mesura que coincideix amb la talla de 77/M. De la mateixa manera ho fa a la dreta de la

moda,  encara  que  amb  un  recorregut  més  curt:  7  classes,  contra  12  classes  que  apareixen  a

l'esquerra de la moda. Açò es pot traduïr en 194 observacions i en 417 observacions respectivament.

És a dir, que en el segment que es troba a l'esquerra de la moda s'agrupen major quantitat de valors

que no a la banda contrària, allunyant-se la distribució del pes teòric de la talla 72/M.

En un principi, podria confirmar-se que el rang de patrons de talla establert per M. Crusafont

s'adapta a la mostra de Jaume II del tresor del carrer de la Llibertat. No obstant, amb l'increment

hipòtetic de la talla de la seca no es té en compte, de nou, la pèrdua de pes de les monedes ni les

oscil·lacions pròpies del procés de fabricació, com tampoc l'estat de conservació amb el qual ens

han arribat. Aplicant un índex de pèrdua, siga el que fóra, als patrons de talla proposats per M.

Crusafont, podem explicar la llarga cúa que s'observa en l'histograma a l'esquerra de la mitjana,

però resulta difícil amb els 174 valors que trobem per damunt dels 3,16 grams teòrics de la talla

74/M.  No  es  tracta  d'un  rang  llarg  amb  escasses  observacions  en  cada  classe,  sinó  d'un  curt

recorregut que agrupa bastants valors en cada entrada, sobretot en els 3,18 grams (45 observacions).

Què ocorre, llavors?

Podem aplicar un índex de pèrdua del 5% a la talla 72/M, que ens retorna un pes de 3,078

grams. Per a peces com les de Jaume II, amb un desgast més ràpid (retalls i llimadures, sobretot),

l'índex es queda curt, sobrepassant-lo fins arribar a comprendre monedes d'entre 3,00 grams i 3,03

grams, i més baixes, encara que el nombre de monedes cada cop més curtes s'enrareix. Pensem que,

una vegada més, aquesta és l'explicació a la distribució: una talla de 72/M, amb un índex de pèrdua

moderat que, en bastants casos ja, tendeix a superar el 5%, però que continúa trobant-se de manera

majoritària per sota d'aquest percentatge, pel fet que es tracta de monedes que han estat retirades de

la circulació. No obstant, el seu desgast és més ràpid que en el cas del regnat d'Alfons II, no pel fet

que hagen circulat més o amb major rapidesa, sinó perquè, des del moment que la seca les deslliura,
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pateixen retalls i llimadures sistemàtiques: quan són integrades al tresor del carrer de la Llibertat, ja

han estat toriscades durant el seu trajecte d'arribada fins València. De qualsevol manera, cal tenir en

compte també que no són un reflexe exacte del pes de circulació, pel fet que han estat seleccionades

per l'agent acumulador, escollint les millors, i menys manipulades. El pes al qual circulen, per tant,

es troba entre les 74/M i les 77/M assenyalades per M. Crusafont: són valors de circulació, no de

fabricació.

La mitjana, per la seua banda, és baixa a causa dels valors que se sitúen a la seua esquerra,

alguns tan extrems com la peça de 2,00 grams. No hem de cercar  ací  explicacions basades en

fenòmens de circulació, sinó en el propi estat de conservació de les monedes del tresor. Algunes

d'elles es troben partides, mentre que altres han patit processos corrosius importants amb els quals

han perdut bastant matèria compositiva870. Si optarem per sesgar la mostra, eliminant les pitjors

monedes, sens dubte la mitjana pujaria fins situar-se en una posició, segurament, entre la mediana i

la moda. 

Els pesos del CGMC oscil·len entre els 2,79 grams (Cru.2157a) i els 3,25 grams (Cru.2150),

un  marge  bastant  ampli  tant  per  damunt  com per  sota  dels  patrons  de  talla  proposats  per  M.

Crusafont (quadre 6). Si acceptarem un nivell de pèrdua moderat al voltant del 5% per a comprovar

la raó de l'aparició del pes menor, obtindriem un resultat de 3,00 grams per a la talla 74/M, i 2,88

grams per a la talla 77/M; sembla ajustar-se a un rang que comprèn bastants observacions dins de la

mostra de Jaume II del tresor del carrer de la Llibertat, però deixa fora la moneda del CGMC de

2,79 grams. El nivell s'acompliria amb una pèrdua lleugerament major però, com podem imaginar,

perquè aquests patrons foren vàlids, la talla de la seca hauria de ser, efectivament, de 74/M a 77/M;

el desgast se situaria, com hem calculat abans, al voltant del 5%. Perquè aquesta proposta puga

adaptar-se a l'agrupació de pesos que hem estat analitzant per al tresor del carrer de la Llibertat, els

croats de Jaume II haurien d'haver experimentat pèrdues bastant menors que el 5%, és a dir, índexs

de  baixos  a  molt  baixos,  la  qual  cosa  no  concorda  amb,  com ja  hem indicat,  els  retalls,  les

llimadures, el desgast i l'estat de conservació que puguen presentar els grossos d'argent. Per tant, la

proposta d'increment de la talla no pot sostindre's. 

Si observem l'histograma de freqüències, podem veure com els valors comencen a agrupar-

se a partir de la meitat de la representació, amb tendència cap al tercer quart, com haviem estat

indicant abans (figura 39). La gràfica presenta una campana bastant més definida que la del grup II,

en  aquest  cas  situada  entre  els  valors  3,03  i  3,24.  Si  apliquem  el  resultat  de  la  mitjana  a

870 Remetem al capítol 9 del present treball.
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l'histograma, s'observa com la major part dels valors s'agrupen a la seua dreta, com indicava la

distribució  del  quadre  59  i  el  valor  de  l'skewness.  Per  una  altra  banda,  el  valor  de  la  curtosi

avançava que la mostra seria bastant apuntada, fet que es pot comprovar en la gràfica, on el pic dels

3,15 grams (63 observacions) s'oposa a les classes del seu voltant i, sobretot, als valors baixos i

molt baixos del començament de la distribució.

Per a acabar d'interpretar el grau de desviació de la mostra respecte al comportament normal

o gaussià, cal dividir les observacions en intervals de freqüències com hem fet en el grup anterior.

Es basteixen dues taules i quatre histogrames de freqüències, dos amb les freqüències absolutes

simples  i  dos  amb  les  freqüències  acumulades,  per  a  decidir  quin  dels  dos  grups  és  el  més

representatiu per a l'estudi. En primer lloc, s'aplica la fòrmula més senzilla:

Taula d'intervals n−1 ; nombre d'intervals: 30; amplitud d'interval: 0,0457.

Quadre 60. Taula d'intervals √n−1  del grup III.
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Classe Interval F
1 2,00 ... 2,05 1
2 2,04 ... 2,09 0
3 2,09 ... 2,14 1
4 2,14 ... 2,18 0
5 2,18 ... 2,23 2
6 2,23 ... 2,27 0
7 2,27 ... 2,32 0
8 2,32 ... 2,36 0
9 2,36 ... 2,41 0
10 2,41 ... 2,46 0
11 2,46 ... 2,50 1
12 2,50 ... 2,55 4
13 2,55 ... 2,59 1
14 2,59 ... 2,64 5
15 2,64 ... 2,68 5
16 2,68 ... 2,73 6
17 2,73 ... 2,78 7
18 2,78 ... 2,82 16
19 2,82 ... 2,87 15
20 2,87 ... 2,91 16
21 2,91 ... 2,96 24
22 2,96 ... 3,00 40
23 3,00 ... 3,05 72
24 3,05 ... 3,10 181
25 3,10 ... 3,14 178
26 3,14 ... 3,19 204
27 3,19 ... 3,23 61
28 3,23 ... 3,28 6
29 3,28 ... 3,32 2
30 3,32 ... 3,37 1
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Figura 40. Histograma d'intervals de la taula √n−1 del grup III.

Figura 41. Histograma de freqüències acumulades de la taula √n−1 del grup III.

Com que la mitjana no es troba centrada, es calcula el nombre de valors al voltant d'ella:

– a la dreta de la mitjana s'agrupa el 68,32% de les observacions.

– a l'esquerra de la mitjana s'agrupa el 31,68% de les observacions.
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S'aprecia  com els  valors  de la  distribució es  troben molt  més  agrupats  a  la  dreta  de la

mitjana, situada en l'interval 24 (3,05 grams – 3,10 grams), que a la seua esquerra, malgrat que el

recorregut d'aquest últim segment és considerablement més llarg que no el primer: 24 intervals a

l'esquerra de la mitjana (51 classes) i 6 intervals a la dreta (23 classes). La dispersió de les dades

entre el començament de la distribució i la mitjana és molt evident, mentre que l'agrupament a la

dreta d'aquest valor estadístic contrasta amb el lent increment de la banda contrària. Per últim, el fet

que la moda es trobe quasi en la cúa (interval 26), així com també la mediana (interval 25, un

abans) ajuda a descompensar la mostra.

Com 30 intervals són excessius, cal tractar de reduir-los emprant el mètode logarítmic:

Taula d'intervals 1+3,3 log 849 ; nombre d'intervals: 11; amplitud d'interval: 0,1245.

Quadre 61. Taula d'intervals 1 + 3,3 log n del grup III.

Figura 42. Histograma d'intervals de la taula 1 + 3,3 log n del grup III.
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Classe Interval F
1 2,00 ... 2,12 1
2 2,12 ... 2,25 3
3 2,25 ... 2,37 0
4 2,37 ... 2,50 1
5 2,50 ... 2,62 8
6 2,62 ... 2,75 17
7 2,75 ... 2,87 34
8 2,87 ... 3,00 80
9 3,00 ... 3,12 344
10 3,12 ... 3,24 355
11 3,24 ... 3,37 6
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Figura 43. Histograma de freqüències acumulades de la taula 1 + 3,3 log n del grup III.

Com que en aquest cas el nombre d'intervals és menor, les observacions tendeixen a agrupar-

se, de manera que només dos intervals, el 9 i el 10, abracen el 68,32% dels valors, mentre que els

altres nou intervals comprénen el 31,68% restant de les observacions. El coeficient de variació ja

indicava que la  mostra  es  trobava dispersa,  i  encara que,  com hem vist,  les  dades  tendeixen a

agrupar-se a la dreta de la mitjana, la dispersió es confirma amb el gran nombre d'observacions que

resten a l'esquerra del valor mitjà; de qualsevol manera, aquesta dispersió s'aprecia millor en els

histogrames calculats a partir de n−1 . Per una altra banda, i pel que fa a moda, aquesta apareix

situada a la dreta de la mitjana, en l'interval 10, la qual cosa afavoreix la descompensació de la

mostra cap a la cúa.

Per l'agrupament de les dades més proper a la mitjana, a la mediana i a la moda, i pel menor

nombre d'intervals, aquesta distribució de classes sembla més representativa que no l'aconseguida

mitjançant el mètode de l'arrel quadrada. 

Pel  que fa al  paràmetre d'assimetria,  el  seu valor negatiu està indicant que la  mostra té

dificultats per a adaptar-se al comportament normal; la curtosi, per la seua banda, feia preveure

l'apuntament del conjunt. Apliquem una prova addicional de normalitat, per a tractar d'esbrinar el

grau de desviació que arriba a presentar la mostra, ja que amb l'elevat nombre d'observacions que

contè resulta complicat que retorne un fals possitiu, com havia ocorregut amb el grup II. Per a la

prova denominada khi-quadrat, agafem com a base la distribució d'intervals aconseguida pel mètode

logarítmic:
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Quadre 62. Prova khi-quadrat aplicada sobre el grup III.

Com que algunes classes presenten menys de 5 freqüències observades, cal agrupar-les de la

següent manera:

classes 1ª, 2ª, 3ª i 4ª: freq. esperades 0; freq. observades 5.

classe 5ª: freq. esperades 0 ; freq. observades 8.

classe 6ª: freq. esperades 6,6222; freq. observades 17.

classe 7ª: freq. esperades 46,5252; freq. observades 34.

classe 8ª: freq. esperades: 187,8837; freq. observades 80.

classe 9ª: freq. esperades: 283,2264; freq. observades 344.

classe 10ª: freq. esperades: 223,3719; freq. observades 355.

classe 11ª: freq. esperades: 86,9376; freq. observades 6.

Llavors, el nombre d'intervals queda establert en 8, de manera que s'ha de calcular els graus

de llibertat en 5. Tot seguit, cal esbrinar el valor de l'estadígraf:

X2 = 849−834,5670 
2

834,5670
= 2,4949, amb 5 graus de llibertat.

Es comprova, en la taula de khi-quadrat que, per a un nivell de significació del 5% i amb 5

graus de llibertat, el punt crític es troba en 0,831212. L'estadígraf, calculat en 2,4949, és major que

el punt crític, de manera que, com que no compleix que X2 < punt crític (5%), no podem acceptar

que la mostra tinga un comportament normal. Aquest resultat enllaça amb el que ja mostrava el

coeficient d'assimetria: un resultat de  X2   bastant separat del punt crític, la qual cosa indica un
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Classe Intervals Ext. dr. tip. Àrea c. tip. Àrea interval Freq. esper. Freq. observ.
0 2,00 -7,89 0
1 2,00 ... 2,12 -7,01 0 0 0 1
2 2,12 ... 2,25 -6,06 0 0 0 3
3 2,25 ... 2,37 -5,18 0 0 0 0
4 2,37 ... 2,50 -4,23 0 0 0 1
5 2,50 ... 2,62 -3,36 0 0 0 8
6 2,62 ... 2,75 -2,4 0,01 0,01 6,6222 17
7 2,75 ... 2,87 -1,53 0,06 0,05 46,5252 34
8 2,87 ... 3,00 -0,57 0,28 0,22 187,8837 80
9 3,00 ... 3,12 0,3 0,62 0,33 283,2264 344
10 3,12 ... 3,24 1,18 0,88 0,26 223,3719 355
11 3,24 ... 3,37 2,13 0,98 0,1 86,9376 6
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apuntament marcat del conjunt, com es pot veure en l'histograma. Precissament és el que es pot

observar  en  el  gràfic  general  de  freqüències  (figura  39),  una  mena de  campana irregular,  amb

diversos pics i amb un apuntament repentí i descentralitzat, situat en els 3,15 grams.

Com que tant l'skewness com la prova de khi-quadrat, així com la representació gràfica de la

distribució,  coincideixen  en  el  mateix  resultat,  no  hem considerat  necessari  continuar  aplicant

proves de normalitat. La mostra de Jaume II és irregular, descentrada i acumula la major part de les

observacions que la composen a la dreta de la mitjana.

Per  últim,  es  realitza la  comprovació d'adaptació  al  sistema metrològic.  En primer  lloc,

s'aplica el càlcul sobre el valor de la talla de 72/M; tot seguit, es resta un 5% d'índex de pèrdua, un

percentatge baix-moderat, com haviem estat veient més amunt; en ambdós casos, es treballarà amb

un interval de confiança del 5% sobre la taula de t d'Student:

t  =
3,24−3,0785∗849

0,1367
=  34,42,  amb  848  graus  de  llibertat.  Aquest  resultat  no  és

normal, ja que t > p (en la taula t d'Student, p = -1,976, 1,976) i, per tant, μ - xx  ≠ 0. És a dir, que la

diferència de les mitjanes és distinta a 0, de manera que el valor t es troba en la regió de rebuig;

així, la mostra es desvia del patró metrològic de 72/M, com ja havia ocorregut amb el grup II. En el

cas d'aplicar a la talla 72/M un índex de pèrdua del 5%, s'obté que:

t = 
3,078−3,0785∗849

0,1367
= -0,11 amb 848 graus de llibertat. En aquest cas, el valor t es

troba dins de la regió d'acceptació, entre 0, que seria el valor ideal, i p possitiu. No obstant, tenim de

nou que μ - xx  ≠ 0 perquè t < p, però com que compleix el paràmetre -p > t < p, podem dir que el

valor t és acceptable, encara que no igual al sistema metrològic al qual s'hauria d'adaptar. A efectes

pràctics, el paràmetre entra dins dels límits acceptables, de manera que seria vàlid per a un sistema

en què les monedes pesaren un 5% menys del que els pertoca de manera teòrica.

Com en el cas del grup II, es vol comprovar l'hipòtesi de M. Crusafont. Ja haviem indicat

que aquest autor proposa una talla, durant aquest regnat, d'entre 74/M i 77/M per als croats de

Barcelona. A partir dels pesos teòrics, es calculen els valors de t:

74/M: t = 
3,16−3,0785∗849

0,1367
= 17,37, amb 848 graus de llibertat.

75/M: t =
3,11−3,0785∗849

0,1367
= 6,71, amb 848 graus de llibertat.
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76/M: t = 
3,07−3,0785∗849

0,1367
= -1,81, amb 848 graus de llibertat.

77/M: t = 
3,03−3,0785∗849

0,1367
= -10,34, amb 848 graus de llibertat.

Com que p = -1,976, 1,976, només la talla de 76/M es troba dins la regió d'acceptació, de

manera  que,  d'haver  patit  un  increment  en  la  talla,  aquesta  seria  la  que  s'adaptaria  al  patró

metrològic. En canvi, les talles de 74/M, 75/M i 77/M, en aquesta mostra, es troben en la regió de

rebuig i es pot dir que no es relacionen amb el patró metrològic del croat, almenys de la manera en

què es troba representat en el tresor del carrer de la Llibertat.

S'han obtès resultats semblants als del grup II. No es pot dir que la talla de la seca augmente

en el regnat de Jaume II: de nou, la talla 76/M coincideix amb la talla 72/M menys un índex de

pèrdua al voltant del 5%, acceptable per al desgast i manipulació, per part dels usuaris, que ténen els

grossos barcelonesos d'aquest moment. Si ens fixem en la representació gràfica (figura 39), podem

veure com la corba comença a incrementar-se cap al valor 3,07 grams; són resultats, tots plegats,

aplicables  al  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat,  perquè  ens  indiquen que  el  pes  de  les  monedes

s'adapten a un patró metrològic en el qual la mitjana de pesos es trobe en els 3,07 grams, però amb

una regió d'acceptació al voltant d'aquest valor: com que les monedes de l'atresorament han estat

retirades amb certa rapidesa de la circulació, els seus pesos es mouen en valors ponderals d'entre

72/M-73/M i 76/M. Una vegada més, el que adverteix M. Crusafont és el pes habitual al qual havien

de circular aquests grossos de Jaume II, més les pèrdues per l'estat de conservació: al voltant de les

74/M com a valor mínim i les 77/M com a valor màxim teòric per a peces que no han estat retirades

de la circulació, encara que en el CGMC, així com en altres catàlegs, s'apleguen alguns croats que

superen aquest darrer pes (quadre 6 i quadre 7).

Cal veure ara què ocorre amb les monedes de la distribució de Jaume II que superen el pes

teòric de 72/M = 3,24 grams. En són sis, i la seua talla teòrica, atenent al pes que presenten, es

trobaria entre les 71 peces per marc (3,29 grams) fins les 69 peces per marc (3,38 grams), la qual

cosa implicaria que alguns marcs lligats rendíren fins a tres peces menys, un fet que ens sembla del

tot inversemblant. Si s'aplica el càlcul del patró metrològic a aquests pesos, situats per sobre de la

talla acceptada, s'obtè que:
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71/M: t= 
3,29−3,0785 ∗849

0,1367
= 45,08, amb 848 graus de llibertat.

69/M: t= 
3,38−3,0785∗849

0,1367
= 64,26, amb 848 graus de llibertat.

Els resultats s'allunyen força del rang comprès entre -p i p, de manera que no es pot admetre

que la talla, en alguns casos, rendira menys de 72/M. Pot ocórrer que un marc puga rendir una peça

més  o menys,  la  qual  cosa  es  compensarà  amb les  successives  talles  de riells,  però no es  pot

acceptar un rendiment de fins a tres peces menys per marc. La raó d'aquestes monedes grasses cal

cercar-la en el propi sistema de fabricació, sembla que en moment d'alta producció no tan estricte

com en altres ocasions: un marc hauria de rendir 72 peces, però els talladors podrien obtenir de la

planxa peces més curtes o més fortes que, en condicions normals, segurament serien rebutjades en

comprovar-les amb els seus dinerals, però que amb grans volums de fabricació, podrien passar-se

per alt; pensem, fins i tot, en l'hipòtesi que alguns marcs, per descura dels talladors, podrien rendir

de manera excepcional 71/M o 73/M, és a dir, una moneda menys o una moneda més, compensant-

se els uns pels altres. L'inclusió d'aquestes monedes en els deslliuraments ha de deure's, solament, a

la compensació en el mètode de pesades, com ja s'ha assenyalat altres vegades en aquest treball.

Per una altra banda, insistim, la llarga cúa del començament de la distribució, a l'esquerra de

la mitjana, ha de presentar un pes tan baix a causa dels retalls i llimadures, i sobretot de l'estat de

conservació  de  les  monedes.  Aquests  pesos  no poden explicar-se  ni  per  les  oscil·lacions  de  la

fabricació ni, per suposat, per una forta variació intencional de la talla: unes monedes tan febles

haurien sigut rebutjades d'immediat tant pels responsables de la seca com pels usuaris.

b) Distribució de les posicions d'encuny.

Per a analitzar la distribució dels axis, s'ha bastit una taula de freqüències en la qual es

reflecteixen totes les observacions de la mostra (quadre 63), les quals s'han ordenat, després, de

menor a major nombre de freqüències absolutes (quadre 64).

El valor mínim correspon a una peça del grup d'indeterminades (Llib.1003 - SIP 34637).

Apareixen dues modes, en la posició 2 h. i 10 h., amb 101 observacions en cadascuna: aquests dos

valors només representen el 23,79% del total de la mostra. Com en el cas d'Alfons II, la distribució

dels eixos no presenta un patró, sinó que sembla completament aleatòria (figura 44), de manera que
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no es  pot  indicar  ni  una planificació  en el  moment  de procedir  a  l'encunyació,  ni  tampoc una

preferència  per  certes  posicions  que  podria  deure's,  com ja  haviem comentat,  a  l'ús  d'encunys

muntats sobre ànimes quadrades. Cal pensar que la seca de Barcelona continúa utilitzant, durant tot

el regnat de Jaume II, ànimes de secció circular.

Quadre 63. Distribució dels eixos del grup III.

Figura 44. Histograma de freqüències de les posicions d'encuny del grup III.
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Posició F f %
1 h. 68 0,080 8,0
2 h. 101 0,119 11,9
3 h. 62 0,073 7,3
4 h. 97 0,114 11,4
5 h. 46 0,054 5,4
6 h. 82 0,097 9,7
7 h. 63 0,074 7,4
8 h. 63 0,074 7,4
9 h. 67 0,079 7,9
10 h. 101 0,119 11,9
11 h. 37 0,044 4,4
12 h. 61 0,072 7,2
Indet. 1 0,001 0,1
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Quadre 64. Posicions d'encuny de les unitats del grup III, ordenades.

6.2.5. Grup IV – Alfons III.

En el tresor del carrer de la Llibertat, la mostra d'Alfons III representa el tercer volum en

nombre de peces de l'atresorament: contè 691 grossos d'argent, tots ells unitats, un conjunt que

abraça els números de catàleg Llib.1004 a Llib.1694 – SIP 34638 a SIP 35203.

a) Distribució dels pesos.

Com el grup de Jaume II, la mostra d'Alfons III només compta amb unitats de gros en la

distribució. Per a iniciar l'estudi estadístic, es basteix una taula de freqüències que reflectisca totes

les classes o pesos del grup IV, agrupant les observacions perquè resulte més senzill el seu maneig

(quadre 65). Aquest grup compta amb el valor més baix dels cinc regnats que composen el tresor del

carrer de la Llibertat: es tracta d'una moneda amb un pes d'1,85 grams, completa, amb algunes

llimadures i amb pèrdues evidents, a l'anvers i al revers, de matèria compositiva per processos de

corrosió. No és un cas aïllat, ja que es troba acompanyada d'un seguit de croats molt per sota dels

3,24 grams teòrics, alguns d'ells amb una pèrdua de més d'un gram respecte a la talla 72/M. Per

contra, el valor màxim ve representat per un gros de 3,37 grams, la qual cosa dóna com a resultat un

rang  per  a  la  mostra  d'1,52  grams.  Podem  preveure  que  aquests  extrems,  sobretot  el  del

començament de la distribució, i el llarg recorregut, van a afectar la mitjana, reduïnt-la.
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Posició F
Indet. 1
11 h. 37
5 h. 46
12 h. 61
3 h. 62
8 h. 63
7 h. 63
9 h. 67
1 h. 68
6 h. 82
4 h. 97
2 h. 101
10 h. 101
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Quadre 65. Distribució dels pesos del grup IV.

Un cop ordenats els pesos de la mostra, es pot procedir a obtenir els paràmetres estadístics

necessaris, com s'ha fet en les ocasions anteriors:

n = 691

valor mínim = 1,85

valor màxim = 3,37

rang = 1,52

quartil 1: 3,06

quartil 3: 3,17
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Pes F f % Pes F f %
1,85 1 0,001 0,1 2,97 7 0,010 1,0
2,18 1 0,001 0,1 2,98 6 0,009 0,9
2,19 1 0,001 0,1 2,99 4 0,006 0,6
2,34 1 0,001 0,1 3,00 5 0,007 0,7
2,45 1 0,001 0,1 3,01 8 0,012 1,2
2,52 1 0,001 0,1 3,02 5 0,007 0,7
2,53 1 0,001 0,1 3,03 14 0,020 2,0
2,55 1 0,001 0,1 3,04 12 0,017 1,7
2,58 2 0,003 0,3 3,05 9 0,013 1,3
2,60 1 0,001 0,1 3,06 22 0,032 3,2
2,62 1 0,001 0,1 3,07 19 0,027 2,7
2,63 1 0,001 0,1 3,08 32 0,046 4,6
2,66 1 0,001 0,1 3,09 20 0,029 2,9
2,68 1 0,001 0,1 3,10 38 0,055 5,5
2,69 2 0,003 0,3 3,11 44 0,064 6,4
2,71 1 0,001 0,1 3,12 31 0,045 4,5
2,72 1 0,001 0,1 3,13 36 0,052 5,2
2,75 3 0,004 0,4 3,14 30 0,043 4,3
2,77 1 0,001 0,1 3,15 35 0,051 5,1
2,78 7 0,010 1,0 3,16 35 0,051 5,1
2,79 2 0,003 0,3 3,17 34 0,049 4,9
2,80 1 0,001 0,1 3,18 30 0,043 4,3
2,81 2 0,003 0,3 3,19 23 0,033 3,3
2,82 4 0,006 0,6 3,20 19 0,027 2,7
2,83 3 0,004 0,4 3,21 17 0,025 2,5
2,84 2 0,003 0,3 3,22 9 0,013 1,3
2,85 5 0,007 0,7 3,23 9 0,013 1,3
2,86 4 0,006 0,6 3,24 10 0,014 1,4
2,87 3 0,004 0,4 3,25 10 0,014 1,4
2,88 4 0,006 0,6 3,26 4 0,006 0,6
2,89 1 0,001 0,1 3,27 6 0,009 0,9
2,90 4 0,006 0,6 3,28 2 0,003 0,3
2,91 7 0,010 1,0 3,29 3 0,004 0,4
2,92 5 0,007 0,7 3,30 2 0,003 0,3
2,93 4 0,006 0,6 3,36 1 0,001 0,1
2,94 4 0,006 0,6 3,37 1 0,001 0,1
2,95 4 0,006 0,6 573 1 83
2,96 10 0,014 1,4
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xx  = 3,0845

Me: 3,12

Mo: 3,11

s2 = 0,0215

s = 0,1465

cv =  4,7501%

s-x = 0,0056

assimetria: -2,7355

curtosi: 13,1734

La mostra resulta, amb 691 observacions, suficientment representativa per a considerar la

mitjana un paràmetre fiable i vàlid; aquest pes mitjà de 3,0845 grams és major que el que s'havia

obtès per als grups II i III, al voltant dels 3,07 grams. Aquest incrememt s'explica gràcies al major

repartiment en l'espectre de valors, que ara cobreix un rang d'1,52 grams, per sobre dels recorreguts

que hem vist en les mostres anteriors. A més a més, la distribució dels pesos és molt més homogènia

en comparació amb les mostres d'Alfons II i Jaume II, de manera que, en aquest cas, no es troben

aquells grans pics de distribució que destacaven de manera exagerada sobre la resta dels valors: la

moda, que es troba en 3,11 grams, compta amb només 44 observacions. Que es mantinga en un

valor  baix s'ha d'atribuïr  a l'efecte que provoquen els  extrems sobre el  resultat  del valor  mitjà,

sobretot el començament de la distribució, on trobem fins a 116 observacions per sota dels 3 grams,

algunes tan baixes com la peça d'1,85 grams de pes; aquest segment tan llarg no pot compensar-se

amb la cúa de la distribució, on només existeixen 29 observacions per sobre dels 3,24 grams teòrics

de la talla 72/M.

Si, com hem fet abans, apliquem un índex de pèrdua del 5%, descobrim que la mitjana no

s'adapta al valor retornat pel càlcul: la mitjana és de 3,084 grams, mentre que l'índex de pèrdua

indicat, restat a la talla 72/M, dóna 3,078 grams, per sota de la primera xifra. Estavem acostumats a

que la mitjana fóra inferior, pel fet del desgast o pèrdua de matèria; llavors, com podem explicar

aquesta nova tendència? Sembla indicar-nos una circulació de les monedes d'Alfons III del tresor

del carrer de la Llibertat més curta que en els casos d'Alfons II i Jaume II. És a dir, el que pareix és

que els grossos barcelonesos d'Alfons III fóren retirats de la circulació amb més rapidesa que els

dels seus antecessors. Açò fa replantejar-nos l'hipòtesi que haviem llançat abans: si observem una

retirada més ràpida d'aquestes monedes que no de les anteriors, hauriem de retrasar el començament

de la formació del tresor almenys a aquest regnat, idea sobre la qual retornarem més endavant.
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Figura 45. Histograma de pesos del grup IV.
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Però hem de plantejar-nos, arribats a aquest punt, una qüestió addicional: si la retirada és tan

ràpida, per quina raó la mitjana continúa sent baixa respecte al pes teòric de 72/M? Entra en joc ací

la descompensació del croat respecte a la moneda menuda: els retalls i les llimadures que, cada cop,

són majors. Només eixir la moneda de la seca, comença el seu procés de manipulació, de manera

que, per molt ràpida que siga la seua retirada cap al tresor del carrer de la Llibertat, haurà patit

toriscaments que hauràn fet baixar el seu pes de manera considerable. La mitjana s'adapta a un

índex de pèrdua del 4,8%, una xifra moderada, però si recordem el que hem indicat de la millor

distribució  d'aquesta  mostra  i  la  llarga  cúa  a  l'esquerra  de  la  mitjana,  podrem comprovar  com

l'oscil·lació de pesos supera, en molts casos, aquesta xifra. De qualsevol manera, el fet sobretot de

la selecció intencional de les peces que haurien de formar part del tresor, i també la seua retirada

ràpida  de  la  circulació,  condicionen  la  interpretació  del  circulant  que  continúa  corrent:  el  que

trobem en el tresor del carrer de la Llibertat és una concentració de grossos d'argent amb bon pes i

els retalls i llimadures mínims, pel fet de la selecció indicada, que se sitúen entre els 3,06 i els 3,22

grams. L'histograma de pesos és l'expressió gràfica de la llei de Gresham (figura 45). El circulant no

atresorat, per la seua banda, continuaria la seua tendència al desgast i la pèrdua, a causa dels retalls.

De qualsevol manera, hi ha un moment en el qual la pèrdua ha d'estabilitzar-se, pel fet que els croats

massa manipulats no serien acceptats a causa del seu pes baix: els pagadors no s'arriscarien a que

els venedors no els acceptaren la moneda per un excès de retall o llimadura.

Si retornem a l'idea plantejada per l'investigador M. Crusafont, durant el regnat d'Alfons III

la  talla  dels  grossos d'argent  se situaria  ja en les  78/M. Açò implica un pes  teòric,  per  a cada

moneda, de 2,99 grams: es troba sensiblement per sota de la nostra mitjana i, de fet, amb pes de

2,99 grams només apareixen 4 peces en la distribució d'Alfons III. El pes proposat per M. Crusafont

suposa una davallada del 7,5% respecte al derivat de la talla 72/M que apareix en tots els documents

d'emissió de barcelonesos grossos.

Pel que fa a la distribució de les dades respecte la mitjana, podem observar en la gràfica de

pesos (figura 45) com els valors s'agrupen de manera majoritària a la seua dreta, com ocorria en els

grups II i III. No obstant, en aquest cas, alguns s'agrupen també al voltant de la mitjana, la qual cosa

podria centrar la mostra; però, com que el segment del començament és llarg i amb pesos molt

baixos,  la  descentralització  de  la  distribució  continúa  sent  evident.  El  fet  que  la  moda  siga

relativament alta, 3,11 grams, no ajuda a compensar la distribució cap al centre; tampoc ho fa que la

mediana, amb 3,12 grams, es trobe tan desplaçada a la dreta.
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Per a començar a interpretar els resultats dels paràmetres estadístics, es repeteix el procés

efectuat amb les mostres dels grups II i III: bastir dues taules d'intervals, acompanyades cadascuna

de  sengles  gràfics,  un  de  freqüències  simples  (quadre  66)  i  l'altre  de  freqüències  acumulades

(quadre 67). Els intervals de la primera taula es calculen pel mètode de l'arrel quadrada, mentre que

els de la segona deriven del mètode logarítmic. Tot seguit, caldrà decidir quin dels dos resultats és

més representatiu de la mostra. 

Taula d'intervals n−1 ; nombre d'intervals: 27; amplitud d'interval: 0,0563.

Quadre 66. Taula d'intervals √n−1 del grup IV.
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Classe Interval F
1 1,85 ... 1,91 1
2 1,91 ... 1,96 0
3 1,96 ... 2,02 0
4 2,02 ... 2,07 0
5 2,07 ... 2,13 0
6 2,13 ... 2,19 2
7 2,19 ... 2,24 0
8 2,24 ... 2,30 0
9 2,30 ... 2,36 1
10 2,36 ... 2,41 0
11 2,41 ... 2,47 1
12 2,47 ... 2,52 1
13 2,52 ... 2,58 4
14 2,58 ... 2,64 3
15 2,64 ... 2,69 4
16 2,69 ... 2,75 5
17 2,75 ... 2,81 13
18 2,81 ... 2,86 18
19 2,86 ... 2,92 24
20 2,92 ... 2,98 35
21 2,98 ... 3,03 36
22 3,03 ... 3,09 114
23 3,09 ... 3,14 179
24 3,14 ... 3,20 176
25 3,20 ... 3,26 59
26 3,26 ... 3,31 13
27 3,31 ... 3,37 2
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Figura 46. Histograma d'intervals de la taula √n−1 del grup IV.

Figura 47. Histograma de freqüències acumulades de la taula √n−1 del grup IV.

Com que la mitjana no es troba centrada, es calcula el nombre de valors al voltant d'ella:

– a la dreta de la mitjana s'agrupa el 64,98% de les observacions.

– a l'esquerra de la mitjana s'agrupa el 35,02% de les observacions.

Comprovem com els  valors es  troben molt  més agrupats  a  la  dreta  de la  mitjana:  en 4

intervals  de  classe  s'hi  troben  449  valors,  mentre  que  a  l'esquerra,  en  23  intervals  de  classe,

apareixen  repartides 242 observacions. En el primer gràfic (figura 46), les dades es concentren cap

a la cúa de la representació, formant una corba irregular però amb certa tendència a la normalitat,
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idea  que  caldrà  comprovar  després.  En el  segon gràfic  (figura  47),  l'acumulació  regularitza  la

distribució, encara que l'increment en el darrer segment continúa sent bastant sobtat.

Com havia ocorregut amb el grup de Jaume II, la gran quantitat d'observacions fa que el

mètode de l'arrel quadrada retorne un excès d'intervals. Així, s'aplica el mètode logarítmic, per a

tractar de reduïr el seu nombre:

Taula d'intervals 1+3,3 log 691 ; nombre d'intervals: 11; amplitud d'interval: 0,1382.

Quadre 67. Taula d'intervals 1 + 3,3 log n del grup IV.

En aquest cas, com que el nombre d'intervals és menor, les dades s'agrupen en major nombre

dins dels intervals, la qual cosa tendeix a concentrar la distribució (figures 48 i 49), com en les

mostres anteriors, en la segona meitat de la representació. Aquesta concentració de les dades fa que

només un interval, el 10, aplegue no només el 56,44% de les observacions de tota la mostra, sinó

també els valors de la mitjana, la mediana i la moda; el pic de 390 monedes que presenta apunta

força la representació, fent aparèixer una mena de corba descompensada que, a la vista solament de

la gràfica de freqüències, no arriba a complir els paràmetres simètrics que caracteritzen les corbes

gaussianes. Malgrat tot, pel fet de concentrar els valors de la mostra i tant la mitjana com la moda

en un únic interval, interpretem que, un cop més, aquesta distribució resulta més representativa de la

mostra que no l'obtesa pel mètode de l'arrel quadrada, sobretot si ens fixem en el valor de la curtosi

(molt elevat, 13,1734), el qual ens indica un apuntament molt acusat de la distribució de dades. A

més a més, el menor nombre d'intervals facilita el treball amb les 691 observacions amb les quals

compta la mostra.
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Classe Interval F
1 1,85 ... 1,99 1
2 1,99 ... 2,13 0
3 2,13 ... 2,26 2
4 2,26 ... 2,40 1
5 2,40 ... 2,54 3
6 2,54 ... 2,68 8
7 2,68 ... 2,82 24
8 2,82 ... 2,95 50
9 2,95 ... 3,09 173
10 3,09 ... 3,23 390
11 3,23 ... 3,37 39
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Figura 48. Histograma d'intervals de la taula 1 + 3,3 log n del grup IV.

Figura 49. Histograma de freqüències acumulades de la taula 1 + 3,3 log n del grup IV.

L'skewness és un poc més baixa que la calculada per al grup de Jaume II; continúa indicant-

nos, com en el cas anterior, una descentralització del conjunt, però com que la representació gràfica

ens ha estat mostrant una concentració en una corba unimodal, encara que desplaçada del centre, i

una agrupació de la major part de les dades, pensem que cal esbrinar en quins límits es mou el grau

de normalitat-assimetria de la distribució d'Alfons III. S'aplica la prova de normalitat khi-quadrat a

partir de la segona taula d'intervals, la que s'ha calculat a partir del mètode logarítmic:
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Quadre 68. Prova khi-quadrat aplicada sobre el grup IV.

 Com que algunes classes presenten menys de 5 freqüències observades, cal agrupar-les de 

la següent manera:

classes 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª: freq. esperades 0,0691; freq. observades 7.

classe 6ª: freq. esperades 1,9348; freq. observades 8.

classe 7ª: freq. esperades 22,2502; freq. observades 24.

classe 8ª: freq. esperades: 99,2967; freq. observades 50.

classe 9ª: freq. esperades: 233,0052; freq. observades 173.

classe 10ª: freq. esperades: 223,1239; freq. observades 390.

classe 11ª: freq. esperades: 93,6305; freq. observades 39.

L'agrupació de les dades queda en 7 classes, de manera que calculem els graus de llibertat en

4, a un nivell de significació del 5%. Tot seguit, es resol la fòrmula de l'estadígraf:

X2 = (691−673,3104)
2

673,3104
= 0,4647, amb 4 graus de llibertat.

A un nivell de significació del 5%, i amb 4 graus de llibertat, la taula de khi-quadrat retorna

un punt crític establert en 0,484419. Com que l'estadígraf és menor, s'ha d'acceptar la normalitat de

la mostra; ara bé, la poca diferència existent entre l'estadígraf X2 i el punt crític ens retorna al valor

de l'skewness,  el  qual  ja  advertia  que la  mostra  tindria  dificultats  d'adaptació al  comportament

normal. De fet, es troba en els marges del punt crític, de manera que la mostra es mou en els límits

de la normalitat. 
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Classe Intervals Ext. dr. tip. Àrea c. tip. Àrea interval Freq. esper. Freq. observ.
0 1,85 -8,43 0,0000
1 1,85 ... 1,99 -7,47 0,0000 0 0 1
2 1,99 ... 2,13 -6,51 0,0000 0 0 0
3 2,13 ... 2,26 -5,63 0,0000 0 0 2
4 2,26 ... 2,40 -4,67 0,0000 0 0 1
5 2,40 ... 2,54 -3,72 0,0001 0,0001 0,0691 3
6 2,54 ... 2,68 -2,76 0,0029 0,0028 1,9348 8
7 2,68 ... 2,82 -1,81 0,0351 0,0322 22,2502 24
8 2,82 ... 2,95 -0,92 0,1788 0,1437 99,2967 50
9 2,95 ... 3,09 0,04 0,5160 0,3372 233,0052 173
10 3,09 ... 3,23 0,99 0,8389 0,3229 223,1239 390
11 3,23 ... 3,37 1,95 0,9744 0,1355 93,6305 39
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Amb l'aplicació de la prova de Kolmogorov-Smirnov es pretèn veure si, realment, aquesta

adaptació als límits del comportament normal és tan problemàtica com sembla amb el test de khi-

quadrat i el valor de l'skewness, i si els resultats de tots dos resulten fiables i representatius. La

prova es planteja a partir de la taula d'11 intervals:

Quadre 69. Prova KS aplicada sobre el grup IV.

En aquest cas, calculem l'estadígraf D en 0,38. A un nivell de significació del 5%, i per a

distribucions en què n > 35, la taula de Kolmogorov-Smirnov assenyala un punt crític de 0,1122.

Segons  aquesta  prova,  el  comportament  de  la  mostra  és  normal,  pel  fet  que  es  compleix  el

paràmetre D < punt crític (5%). Malgrat tot, la desviació d'aquesta prova ens sembla exagerada i no

representativa, sobretot pel fet que no té a veure amb el que podem observar en les representacions

gràfiques i  en els  resultats  tant  del  coeficient d'assimetria  com de la  prova de khi-quadrat.  Per

aquesta  raó,  com volem assegurar-nos  de  la  fiabilitat  d'aquells  resultats,  aplicarem una  última

fòrmula de comprovació, la prova de la desviació mitjana:

a = 
0,205000000001423

√691∗(0,205000000001423)
2 = 0,038041792

El resultat de la prova de la desviació mitjana ha de tendir a un valor de 0,7979 per a poder

considerar que la mostra té un comportament normal. Veiem que el valor d'a és bastant inferior al

punt crític requerit, de manera que hem de descartar la normalitat de la distribució d'Alfons III.

Malgrat  que  la  mostra  es  troba  a  prop  del  comportament  normal,  a  causa  sobretot  del  major
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Classe Intervals Ext. dr. tip. Àrea c. tip. Freq. obs. ac. Freq. / n D
0 1,85 -8,43 0,0000
1 1,85 ... 1,99 -7,47 0,0000 1 0 0
2 1,99 ... 2,13 -6,51 0,0000 1 0 0
3 2,13 ... 2,26 -5,63 0,0000 3 0 0
4 2,26 ... 2,40 -4,67 0,0000 4 0,01 -0,01
5 2,40 ... 2,54 -3,72 0,0001 7 0,01 -0,01
6 2,54 ... 2,68 -2,76 0,0029 15 0,02 -0,02
7 2,68 ... 2,82 -1,81 0,0351 39 0,06 -0,02
8 2,82 ... 2,95 -0,92 0,1788 89 0,13 0,05
9 2,95 ... 3,09 0,04 0,5160 262 0,38 0,14
10 3,09 ... 3,23 0,99 0,8389 652 0,94 -0,1
11 3,23 ... 3,37 1,95 0,9744 691 1 -0,03
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agrupament de les dades a prop del valor de la mitjana, segueix sense adaptar-se a una distribució

gaussiana; el major grau de retall de les monedes, que allunya els seus pesos de la talla 72/M, pot

ser, com veurem, una de les explicacions més probables per a aquest comportament.

En darrer lloc, cal comprovar, com s'ha fet amb els grups anteriors, la concordància de la

mostra  amb els  diversos  patrons metrològics dels  grossos  d'argent  de Barcelona que hem estat

discutint al  llarg d'aquest treball.  Primer,  ens anem a centrar en aquell derivat de la talla 72/M

establerta en la documentació reial.  Com en els casos anteriors, treballarem amb un interval de

confiança α = 5%. Primer, es mostra l'adaptació de la mitjana al pes ideal de 3,24 grams, per a

passar tot seguit a aplicar-li a aquest pes un índex de pèrdua mitjà del 5%:

t =
3,24−3,0845∗691

0,1465
= 27,90, amb 690 graus de llibertat. Aquest resultat no és vàlid,

ja que t > p (en la taula t d'Student, p = -1,976, 1,976) i, per tant, μ - xx  ≠ 0. És a dir, que la diferència

de les mitjanes és diferent a 0, de manera que el valor t es troba en la regió de rebuig, allunyat del

comportament normal; així, tenim que la mostra no s'adapta al patró metrològic de 3,24 grams o, el

que és el mateix, 72/M; en cap cas hem de cercar la raó d'aquest comportament en increments o

davallades de la talla oficial, sinó en la distribució de pesos que presenta la mostra i que condiciona

el valor de la mitjana, de la manera que després veurem. Si apliquem un índex de pèrdua del 5%,

obtenim que: 

t = 
3,078−3,0845∗691

0,1465
= -1,17 amb 690 graus de llibertat. En aquest cas, el valor t es

troba dins de la regió d'acceptació, entre 0, que seria el valor ideal, i p possitiu. No obstant, tenim de

nou que μ - xx  ≠ 0 perquè t < p, però com que compleix el paràmetre -p > t < p, podem dir que el

valor t és acceptable, encara que no igual al sistema metrològic al qual s'hauria d'adaptar. A efectes

pràctics, el paràmetre entra dins dels límits acceptables, de manera que la mostra sembla adaptar-se

millor a un patró metrològic amb índex de pèrdua moderat, que no a un patró teòric i ideal de 3,24

grams. Aquest resultat es déu a que, com en els casos anteriors, el coeficient s'apropa a la mitjana,

però ara, com que aquesta és més alta, el valor de t presenta algunes dificultats d'adaptació.

Segons plantejava M. Crusafont,  en aquest moment la talla real dels grossos d'argent de

Barcelona es trobaria situada ja en les 78 peces per marc, la qual cosa equival, recordem, a un pes

de 2,99 grams. S'aplica aquest valor al paràmetre t:
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t =  
2,99−3,0845∗691

0,1465
= -16,96, amb 690 graus de llibertat. Com que p = -1,976,

1,976, la talla de 78 peces per marc no es troba dins la regió d'acceptació (de fet,  està bastant

allunyada),  de manera que podem descartar  que es  relacione  amb el  patró metrològic del  gros

d'argent d'Alfons III representat en el tresor del carrer de la Llibertat. A banda, cal recordar que el

pes de 78/M proposat per M. Crusafont es troba bastant a l'esquerra de la mitjana i, també, de les

agrupacions de pesos que mostren els histogrames, la qual cosa influencia el valor de t. 

Els valors que s'han obtès ens porten a plantejar-nos dues qüestions: d'una banda, el patró al

qual s'adapta la distribució d'Alfons III no encaixa amb cap dels dos extrems proposats, ni amb la

talla 72/M ni tampoc amb la talla 78/M; d'una altra banda, s'adapta amb dificultats a un patró de

72/M - índex de pèrdua 5%. La major part dels pesos de la mostra es troben concentrats entre els

3,03 grams i els 3,21 grams, és a dir, al voltant de patrons de pes 73/M a 77/M: sembla que aquesta

és la xifra aproximada amb la qual circulaven els grossos d'argent d'Alfons III en el moment de la

seua retirada de la circulació per a formar part del tresor del carrer de la Llibertat; haurien patit

ràpides manipulacions per part dels usuaris immediatament després d'haver eixit de la seca, a causa

de la descompensació del fi del gros respecte al fi d'un sou de diners menuts de Barcelona. 

Les monedes per sota dels 3,03 grams són les més manipulades, i resulta lògic que el seu

volum dins del tresor siga menor, si atenem a que es tracta d'una selecció intencionada de peces

bones: açò ens indica que no seria estrany veure moneda bastant retallada o llimada circulant, en

comparació a  les peces que hem analitzat  de Jaume II  o Alfons II,  i  que,  en el  moment de la

formació del tresor, havia donat temps a que els usuaris retiraren bastant argent dels grossos durant

la circulació. Podriem plantejar, aleshores, que l'acumulació d'Alfons III hauria d'haver-se format,

com ja adelantavem més amunt, en el seu regnat, potser cap a la segona meitat del mateix. De

qualsevol manera, a la fi d'aquest capítol es realitza una hipòtesi de conjunt.

Resulta lògic que les monedes no seleccionades i retirades de la circulació, per a atresorar-

les en aquest conjunt, mostren pesos molt més baixos, a causa del major temps de circulació i la

major  quantitat  de  retalls  i  llimadures:  el  CGMC recull  alguns  pesos  escassos  de  3,02  grams

(Cru.2184d), 3,09 grams (Cru.2184) o un extrem de 2,67 grams (Cru.2184j), però també altres més

elevats  de  3,20  grams  (Cru.2184c,  Cru.2184e,  Cru.2184f,  Cru.2184g,  Cru.2184h)  i  3,21  grams

(Cru.2184b; veure el quadre 10) que, malgrat la proposta de M. Crusafont, s'adapten perfectament a

l'agrupació de valors de la nostra anàlisi del conjunt d'Alfons III en el tresor (entre 3,03 grams i 3,21

grams).
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Per una altra banda, el baix pes de les monedes per sota dels 2,78 grams l'hem de relacionar

amb altres factors no relacionats amb els fenòmens de la circulació del gros de barcelona en el

regnat d'Alfons III. En aquest cas, són monedes en un estat de conservació dolent a molt dolent, que

han sofrit processos de corrosió o trencaments en distints graus; resulta evident que no van entrar a

formar part del tresor en aquestes condicions.

Cal insistir, una vegada més, en la immobilitat de la talla de la seca a 72/M. Les variacions

en el pes de les monedes que es troben circulant són ara majors, a causa de les raons que hem

exposat abans: descompensació respecte al diner de tern, retalls i llimadures (associats al primer

factor) i, en menor mesura, oscil·lacions de seca i desgast propi de la circulació. Tot plegat, provoca

que els croats, pel que es desprèn de la mostra del tresor del carrer de la Llibertat, córreguen a un

pes d'entre 73/M i 77/M; però com que el tresor representa una fossilització del circulant en el

moment de la formació de l'atresorament, sembla que molts altres croats circulen a un pes superior a

77/M. Cal recordar que en el regnat d'Alfons III pareix que corre molta més moneda retallada que

abans.

b) Distribució de les posicions d'encuny.

Per a calcular la distribució dels eixos, s'actúa com en els casos anteriors, composant una 

taula de freqüències amb els valors de cada posició (quadre 70), i una taula amb les freqüències 

ordenades de menor a major valor (quadre 71):

Quadre 70. Distribució dels eixos del grup IV.
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Posició F f %
1 h. 50 0,072 7,2
2 h. 79 0,114 11,4
3 h. 56 0,081 8,1
4 h. 71 0,103 10,3
5 h. 47 0,068 6,8
6 h. 75 0,109 10,9
7 h. 63 0,091 9,1
8 h. 70 0,101 10,1
9 h. 47 0,068 6,8
10 h. 43 0,062 6,2
11 h. 40 0,058 5,8
12 h. 50 0,072 7,2

691 1 100
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Figura 50. Histograma de freqüències de les posicions d'encuny del grup IV.

Quadre 71. Posicions d'encuny de les unitats del grup IV, ordenades.

Les  freqüències  que s'observen al  quadre  formen una  distribució bastant  homogènia,  de

manera que el rang entre el valor mínim i màxim és de només 39 valors. La moda, per la seua

banda, es troba en la classe de 2 h, amb 79 dades agrupades. En la representació gràfica, els pics de

les acumulacions són bastant més suaus que en els casos anteriors; amb ells té en comú aquesta

mostra que les posicions d'encuny no s'adapten a separacions concretes i equidistants, més enllà de

les pujades i baixades de valors cada dues hores que es produeixen en les tres quartes parts de la

distribució  (figura  50).  L'absència  d'una  separació  major,  més  regular  i  amb pics  més  marcats

descarta el muntatge dels encunys sobre ànimes quadrades.
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6.2.6. Grup V – Pere III.

La mostra de Pere III és la segona que major nombre de monedes presenta dins del tresor del

carrer  de  la  Llibertat,  amb  786  exemplars,  tots  ells  unitats.  Comprèn  els  números  de  catàleg

Llib.1695 al Llib.2480 – SIP 35204 a SIP 35854.

a) Distribució dels pesos.

L'aproximació estadística a la mostra de Pere III requereix, en primer lloc, l'agrupació de les

seues 786 observacions en una taula de freqüències a partir de la qual poder calcular els paràmetres

matemàtics necessaris (quadre 72). Les variables es troben repartides entre un valor mínim de 2,42

grams i un màxim de 3,50 grams, el qual representa el pes més elevat de tota la distribució del

tresor del carrer de la Llibertat. El rang, per tant, és bastant ampli, d'1,08 grams. Amb els pesos de la

mostra ordenats i agrupats, es poden establir els paràmetres estadístics amb els quals començar a

treballar:

n = 786

valor mínim = 2,42

valor màxim = 3,50

rang = 1,08

quartil 1: 3,11

quartil 3: 3,20

xx  = 3,1403

Me: 3,17

Mo: 3,20

s2 = 0,0123

s = 0,1108

cv =  3,5276%

s-x = 0,0040

assimetria: -2,3064

curtosi: 8,1517
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Quadre 72. Distribució de pesos del grup V.

Amb  786  observacions,  tant  la  mostra  com  el  valor  mitjà  resulten  suficientment

representatius per a poder portar a terme un estudi estadístic acurat dels pesos. En aquest cas, és

possible comprovar com la mitjana, amb un valor de 3,1403 grams, és bastant més alta que en el cas

dels grups II, III i IV, gràcies als valors extrems que presenta aquesta distribució, sobretot el de 3,50

grams. Com es pot observar en la representació gráfica (figura 51), més de la meitat dels valors

d'aquesta mostra es concentren en un tram bastant alt, en concret entre els 3,16 grams i els 3,24

grams, on s'hi agrupa el 55,85% de les observacions de la distribució. És a dir, de 63 classes amb les

quals compta la distribució, solament 9 d'elles abracen més del cinquanta per cent dels valors de la

mostra; aquesta concentració de dades altes afavoreix la pujada de la mitjana respecte els grups

anteriors.
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Pes F f % Pes F f %
2,42 1 0,001 0,13 3,02 10 0,013 1,27
2,52 1 0,001 0,13 3,03 7 0,009 0,89
2,54 1 0,001 0,13 3,04 8 0,010 1,02
2,56 1 0,001 0,13 3,05 7 0,009 0,89
2,63 3 0,004 0,38 3,06 12 0,015 1,53
2,66 1 0,001 0,13 3,07 8 0,010 1,02
2,68 1 0,001 0,13 3,08 15 0,019 1,91
2,69 1 0,001 0,13 3,09 12 0,015 1,53
2,72 1 0,001 0,13 3,10 18 0,023 2,29
2,75 1 0,001 0,13 3,11 20 0,025 2,54
2,76 1 0,001 0,13 3,12 24 0,031 3,05
2,77 1 0,001 0,13 3,13 26 0,033 3,31
2,79 1 0,001 0,13 3,14 26 0,033 3,31
2,81 2 0,003 0,25 3,15 29 0,037 3,69
2,82 1 0,001 0,13 3,16 52 0,066 6,62
2,83 1 0,001 0,13 3,17 64 0,081 8,14
2,85 2 0,003 0,25 3,18 50 0,064 6,36
2,86 2 0,003 0,25 3,19 60 0,076 7,63
2,87 1 0,001 0,13 3,20 70 0,089 8,91
2,88 1 0,001 0,13 3,21 38 0,048 4,83
2,90 3 0,004 0,38 3,22 42 0,053 5,34
2,91 4 0,005 0,51 3,23 28 0,036 3,56
2,92 3 0,004 0,38 3,24 35 0,045 4,45
2,93 4 0,005 0,51 3,25 13 0,017 1,65
2,94 10 0,013 1,27 3,26 12 0,015 1,53
2,95 5 0,006 0,64 3,27 6 0,008 0,76
2,96 2 0,003 0,25 3,28 2 0,003 0,25
2,97 4 0,004 0,38 3,29 2 0,003 0,25
2,98 4 0,005 0,51 3,32 1 0,001 0,13
2,99 11 0,014 1,4 3,33 3 0,004 0,38
3,00 6 0,008 0,76 3,50 1 0,001 0,13
3,01 4 0,005 0,51 786 1 100
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Figura 51. Histograma de pesos del grup V.
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Per a aquesta pujada, que sembla contradictòria amb la màxima tendència, d'entre tots els

regnats, al retall de les monedes grosses de Barcelona, hem de plantejar-nos dues qüestions: en

primer lloc, l'ordenament de Pere III per a sanejar el circulant que, sembla, corria a un pes al voltant

de les 76/M; com ja hem tingut ocasió de veure, el rei va establir canvistes en les principals ciutats,

manant el control dels croats barcelonesos amb diverses disposicions que cercaven la recuperació

de  la  confiança  dels  usuaris  en  la  moneda  d'argent,  i  calmar  els  ànims  dels  consellers  de

Barcelona871. Açò podria traduïr-se en una observació més estricta dels processos de fabricació de la

moneda, una major precissió en les pesades abans del deslliurament i un millor control tant del pes

com de la qualitat dels grossos, però aquesta tendència explicaria, més que res, la recuperació en els

pesos més propers a la talla 72/M. Sembla possible aplicar aquesta idea, pel fet que existeix una

pujada en aquest segment respecte al regnat d'Alfons III: en aquest, els pesos 3,22 grams, 3,23

grams i 3,24 grams acumulaven 9, 9 i 10 observacions respectivament, mentre que en la mostra de

Pere III s'apleguen 42, 28 i 35 observacions per als mateixos valors. Sembla que les disposicions del

rei sí van tindre l'efecte desitjat.

En segon lloc,  no podem perdre de vista la  proposta de M. Crusafont,  el  redreç que es

produïria en el regnat de Pere el Cerimoniós: aquest monarca heretaria la talla vigent durant el

regnat d'Alfons III, de 78/M, però en comprovar que s'estava creant una descompensació en els

mercats entre el pes de la moneda i el seu valor de canvi,  decidiria redreçar-la, manant que els

croats es tallaren a 74/M com a màxim. Aquesta hipòtesi no només es basa en l'estudi de pesos de

monedes, sinó en el d'alguns pesals de croat de la suposada  «etapa del redreç»; a més a més, la

teoria no compta amb cap document que indique pujades i baixades en la talla dels barcelonesos

d'argent. Una talla de 74/M implicaria l'estabilització de la fabricació de croats en un pes mitjà de

3,16 grams, davant els 2,99 grams amb què haurien començat les seues emissions (talla 78/M).

Ens resulta molt complicat acceptar el plantejament de M. Crusafont, no només per les raons

que s'acaben d'exposar, sinó també pel que es desprèn de la composició del tresor del carrer de la

Llibertat, la major part de les freqüències observades del qual es troben per damunt dels 3,16 grams:

en concret existeixen 52 peces amb un pes de 3,16 grams, mentre que entre 3,17 grams i 3,20 grams

trobem 64, 50, 60 i 70 monedes respectivament; entre els 3,21 grams i els 3,24 grams, el nombre

d'observacions baixa, però resulta lògic, perquè cal pensar en un índex de desgast per a les monedes

que es lliuren de la seca a 72/M. Crida l'atenció que encara apareixen per sobre dels 3,24 grams

871 Veure el capítol 3.7 d'aquest treball.
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teòrics 25 observacions repartides en dos pesos, 3,25 grams i 3,26 grams, i encara 15 exemplars més

dividits en una cúa de pesos que abraça des dels 3,27 grams fins els 3,50 grams.

Cal  pensar  que una  talla  estabilitzada  en 74/M donaria  exemplars  amb un pes  teòric  al

voltant dels 3,16 grams; perquè aquest pes es reflectisca en el circulant, fins i tot després del redreç

al qual fa referència M. Crusafont, caldria aplicar un patró de desgast, si es vol, de baix a moderat,

és a dir, entre un 1%, aproximadament, i un 5% com a màxim, la qual cosa hauria de deixar per sota

dels 3,16 grams la major part de les observacions. No obstant, si ens fixem en la representació

gràfica i en la taula de pesos, açò no ocorre: es concentren fins a 190 observacions (arribant fins a

l'últim pic destacat, situat en 3,06 grams), una acumulació bastant per sota dels 387 valors que es

comprénen entre els 3,17 grams i els 3,24 grams. La resposta, llavors, no sembla trobar-se en un

redreç que estabilitza la moneda grossa de Barcelona a 74/M en l'obratge de la seca.

Si apliquem, com hem fet en els altres casos, un índex de pèrdua del 5% a la talla 72/M,

obtindrem un resultat teòric de 3,078 grams. Però, així com en els grups II i III s'adaptava al càlcul

de la mitjana, i quedava lleugerament desplaçat en el grup IV, en aquesta mostra l'índex de pèrdua

és sensiblement menor que la mitjana, situada en 3,14 grams. Per als pesos més alts, situats entre els

3,16 grams i els 3,20/3,22 grams, obtenim un índex de pèrdua d'entre el 2,5% i l'1,25/0,6%. Aquest

patrò de pèrdua no semblaria reprentatiu per a monedes en circulació durant unes dècades, a no ser

que hagen estat  retirades del circuit  monetari  amb certa rapidesa; són pèrdues molt  moderades,

relacionades  amb  petites  llimadures  i  retalls,  i  amb  els  processos  de  corrosió  típics  de  les

ocultacions. Els exemplars de la mostra de Pere III, a més a més, són també fruit d'una selecció, de

manera que l'agent acumulant escolliria, entre bastants monedes manipulades pels usuaris en major

o menor mesura, aquelles millors per a integrar-les en el tresor (llei de Gresham, recordem); el seu

pes proper a la talla de 72/M ens indica que podrien pertànyer al moment de les disposicions reials

respecte al pes: entre els exemplars amb 3,24 grams de pes, trobem els catalogats com Llib.1753 –

Cru.222a,  Llib.1905 – Cru.2220b,  Llib.2070 – Cru.2220d,  Llib.2368 – Cru.2220h,  Llib.2399 –

Cru.2220i, Llib.2420 – Cru.2220k i Llib.2454 – Cru.2220l, mentre que altres més baixos han estat

classificats com Llib.1716 – Cru.2220 (3,23 grams), Llib.2027 – Cru.2220b (3,23 grams), Llib.2311

– Cru.2220d  (3,23  grams),  Llib.2369  –  Cru.2220h  (3,23  grams),  Llib.1717  –  Cru.2220  (3,22

grams), Llib.2374 – Cru.2220h (3,22 grams), Llib.2400 – Cru.2220i (3,22 grams), o Llib.2471 –

Cru.2220l (3,22 grams), per assenyalar alguns exemples. Comprovem com la dispersió dels tipus

bibliogràfics afecta a tota la classe Cru.2220 i variants del CGMC: si seguim aquest catàleg, i també
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la classificació que hem proposat en aquest mateix treball872, és la primera del regnat de Pere III (i la

més nombrosa), ja que segueix els patrons de disseny de l'emissió d'Alfons III; per tant, no hi ha un

tall clar que indique que, a partir de cert moment, el pes teòricament baix de les monedes d'Alfons

III remunta fins a una estabilització fruit d'un redreç reial.

Aleshores, la millor cura en la producció monetària de la seca de Barcelona pot explicar, ella

sola, el major ajustament de les peces de Pere III a la talla 72/M? En principi, pensem que no,

encara que és un factor explicatiu a tenir molt en compte. El CGMC, per exemple, dóna una mitjana

de pesos per al grup Cru.2220 de 3,15 grams, propera a la mitjana de la distribució de Pere III en el

tresor del carrer de la Llibertat. Per als grups Cru.2223 i Cru.2224 aporta mitjanes de 3,20 grams i

3,21 grams, respectivament, mentre que per a una de les darreres encunyacions, Cru.2225, presenta

un pes de 3,14 grams. Cap de les mesures de pes arriba a situar-se a prop de les 72/M; per tant,

proposem que els pesos de la mostra de Pere el Cerimoniós en el tresor del carrer de la Llibertat

s'han de relacionar amb aquelles ordinacions perquè la seca s'ajuste al màxim a la talla, junt amb la

selecció de les millors monedes que circulaven i la seua ràpida retirada per a entrar a formar part del

tresor.  La resta  de pesos externs al  tresor responen a les pèrdues  que s'experimenten durant  el

període de circulació de la moneda, sobretot retalls i llimadures: les contínues crides reials indiquen

que,  durant  tot  el  regnat  de  Pere  III,  continuarà  sent  una  pràctica  habitual,  causada  pel

desajustament en l'equivalència entre el croat barcelonès i el diner de tern.

La introducció de les monedes de Pere el Cerimoniós en el tresor del carrer de la Llibertat

sembla haver estat bastant ràpida, a jutjar per l'agrupació dels pesos de la manera que ja hem tingut

ocasió d'indicar, i el valor alt de la mitjana. A més a més, ja haviem tingut ocasió de veure com la

mitjana del grup d'Alfons III es trobava per damunt de l'índex de pèrdua al qual s'ajustaven els

grups anteriors, sobre una talla de 72/M. Tot açò ens porta a plantejar la possibilitat que la formació

del tresor del carrer de la Llibertat es produïra cap al regnat d'Alfons III o, com a molt tard, a

començaments del regnat de Pere III,  encara que la primera opció ens sembla la més probable,

nodrint-se dels millors exemplars de Jaume II i Alfons II que encara circulaven, encara que amb

pèrdues que fan que les mitjanes d'aquestes distribucions encaixen amb l'índex de disminució de pes

amb el qual hem estat treballant al llarg de tot aquest capítol.

Per a seguir aprofondint en la interpretació de la mostra de Pere III, es passa ara a preparar

les taules d'intervals, com ja s'ha fet en els grups anteriors. En primer lloc, emprarem la fòrmula de

l'arrel quadrada per a obtenir el nombre d'intervals (quadre 73), i després el coeficient logarítmic

872 Ídem nota anterior.
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(quadre 74). En els dos casos, les taules van acompanyades de dues gràfiques, la primera realitzada

a partir de les freqüències absolutes dels intervals i la segona a partir de les freqüències acumulades.

Taula d'intervals n−1 ; nombre d'intervals: 29; amplitud d'interval: 0,0372.

Quadre 73.  Taula d'intervals √n−1 del grup V.

En aquest primer quadre, la mitjana no es troba centrada, com ha resultat habitual en els

grups de pesos de tot el tresor. Davant aquest fet, cal que calculem el nombre d'observacions al

voltant d'ella:

– a la dreta de la mitjana s'agrupa el 67,94% de les observacions.

– a l'esquerra de la mitjana s'agrupa el 32,06% de les observacions.
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Classe Interval F
1 2,42 ... 2,46 1
2 2,46 ... 2,49 0
3 2,49 ... 2,53 1
4 2,53 ... 2,57 2
5 2,57 ... 2,61 0
6 2,61 ... 2,64 3
7 2,64 ... 2,68 2
8 2,68 ... 2,72 2
9 2,72 ... 2,75 1
10 2,75 ... 2,79 3
11 2,79 ... 2,83 4
12 2,83 ... 2,87 5
13 2,87 ... 2,90 4
14 2,90 ... 2,94 21
15 2,94 ... 2,98 15
16 2,98 ... 3,02 31
17 3,02 ... 3,05 22
18 3,05 ... 3,09 47
19 3,09 ... 3,13 88
20 3,13 ... 3,16 107
21 3,16 ... 3,20 244
22 3,20 ... 3,24 143
23 3,24 ... 3,28 33
24 3,28 ... 3,31 2
25 3,31 ... 3,35 4
26 3,35 ... 3,39 0
27 3,39 ... 3,42 0
28 3,42 ... 3,46 0
29 3,46 ... 3,50 1
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Figura 52. Histograma d'intervals de la taula √n−1 del grup V.

Figura 53. Histograma de freqüències acumulades de la taula √n−1 del grup V.

Els valors es troben molt més agrupats a la dreta de la mitjana on, en 9 intervals de classe,

apareixen 534 valors, que no a l'esquerra, pel fet que en 20 intervals de classe s'hi troben  repartides

252 observacions. La mitjana se sitúa en la classe 20, mentre que la moda (3,20 grams, valor molt

significatiu de l'increment de pes dels croats que es pot apreciar en la mostra), apareix una mica més

amunt, en la classe 22. Malgrat aquest fet, el gran apuntament que podem veure en el gràfic de
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freqüències absolutes (figura 52) no es produeix en cap dels dos intervals, sinó en el situat en el 21,

que aplega un total de 244 observacions; llavors, el comportament de la mostra resulta lleugerament

anormal, en no distribuïr-se les dades al voltant de la mitjana, sinó immediatament a la seua dreta.

Cal  considerar,  no  obstant,  que  el  pic  d'observacions  forma  una  mena  de  campana  una  mica

irregular, de manera que podem començar, considerant la posició de les dades respecte al valor

mitjà i la representació gràfica, a parlar de dificultats en l'adaptació al comportament normal, com

ocorria amb el grup IV.

Encara que els resultats de les gràfiques semblen bastant representatius del comportament

general de la mostra, el nombre d'intervals és elevat per a poder treballar amb certa comoditat.

S'obté una nova distribució d'intervals mitjançant el mètode de càlcul logarítmic:

Taula d'intervals 1+3,3 log 786 ; nombre d'intervals: 11; amplitud d'interval: 0,0982.

Quadre 74. Taula d'intervals 1 + 3,3 log n del grup V.

Figura 54. Histograma d'intervals de la taula 1 + 3,3 log n del grup V.
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Classe Interval F
1 2,42 ... 2,52 2
2 2,52 ... 2,62 2
3 2,62 ... 2,71 6
4 2,71 ... 2,81 7
5 2,81 ... 2,91 15
6 2,91 ... 3,01 53
7 3,01 ... 3,11 117
8 3,11 ... 3,20 401
9 3,20 ... 3,30 178
10 3,30 ... 3,40 4
11 3,40 ... 3,50 1
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Figura 55. Histograma de freqüències acumulades de la taula 1 + 3,3 log n del grup V.

Com en aquest cas el nombre d'intervals és menor, les observacions tendeixen a agrupar-se,

de manera que l'acumulació ajuda a eliminar els intervals buits que apareixien amb l'aplicació de la

fòrmula de l'arrel quadrada. Ara, només un interval abraça més de la meitat de les observacions, en

concret el 51,02% (interval 8), mentre que els altres deu intervals comprénen la resta (48,98%).

Observem en la representació gràfica de freqüències absolutes (figura 54) com el pic que apareixia

en el mateix histograma bastit mitjançant la fòrmula √n−1 es mantè, però amb la diferència que

ara aplega dins del seu recorregut tant el valor de mitjana com el de la moda, la qual cosa ajuda a

centrar una mica més que en el cas anterior el resultat gràfic; aquest interval recull un total de 401

observacions, raó per la qual destaca sobre la resta de barres, donant com a resultat una corba que es

comporta amb bastant normalitat en el segment esquerre, però que perd la simetria en el segment

dret. Açò ens confirma que, encara que la mostra té tendència a la normalitat, el seu comportament

pateix dificultats per a l'adaptació als paràmetres de la corba gaussiana i, per tant, al comportament

normal. 

Aquesta  darrera  distribució  d'intervals  resulta  més  fiable  i  representativa  que  no

l'aconseguida pel mètode de l'arrel quadrada, per dues raons: primer, per l'eliminació dels intervals

buits, i en segon lloc per la major i millor agrupació de les dades dins les classes.

Com que les gràfiques avançaven que la mostra podia patir dificultats per a adaptar-se al

comportament normal, ens fixem en el valor de l'skewness: com en la mostra d'Alfons III, indica

que la distribució no s'adapta als paràmetres de la corba normal, encara que el resultat no es troba

lluny de la  regió d'acceptació.  Per  a  assegurar-nos  de quina  manera  s'allunya de la  normalitat,

apliquem el test de khi-quadrat, a partir de la taula de distribució d'intervals d'11 classes:
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Quadre 75. Prova khi-quadrat aplicada sobre el grup V.

Pel  fet  que  algunes  classes  de  la  darrera  columna  presenten  menys  de  5  freqüències

observades, cal agrupar-les de la manera següent:

classes 1ª, 2ª, 3ª: freq. esperades 0,0786; freq. observades 10.

classe 4ª: freq. esperades 1,0218; freq. observades 7.

classe 5ª: freq. esperades 13,6764; freq. observades 15.

classe 6ª: freq. esperades: 78,7572; freq. observades 53.

classe 7ª: freq. esperades: 215,8356; freq. observades 117.

classe 8ª: freq. esperades: 245,0748; freq. observades 401.

classe 9ª: freq. esperades: 172,6842; freq. observades 178.

classes 10ª i 11ª: freq. esperades: 58,4179; freq. observades 5.

L'agrupació de les dades s'ha resolt amb 8 classes, de manera que és possible calcular el

nombre de graus de llibertat en 5. Per al càlcul de l'estadígraf, s'apliquen els paràmetres derivats de

la taula:

X2 = 786−785,5465
2

785,5465
= 0,0003, amb 5 graus de llibertat.

Tot seguit, comprovem que en la taula de khi-quadrat, a un nivell de significació del 5%, el

resultat és de 0,831212. L'estadígraf és, per tant, menor a la xifra que retorna la taula, de manera

que es pot acceptar que la mostra és normal, però en aquest cas a un nivell molt baix, de manera

que,  encara que normal,  la mostra no sembla massa representativa.  El resultat  d'aquest test  ens
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Classe Intervals Ext. dr. tip. Àrea c. tip. Àrea interval Freq. esper. Freq. observ.
0 2,42 -6,5 0,0000
1 2,42 ... 2,52 -5,6 0,0000 0 0,0000 2
2 2,52 ... 2,62 -4,7 0,0000 0 0,0000 2
3 2,62 ... 2,71 -3,88 0,0001 0 0,0786 6
4 2,71 ... 2,81 -2,98 0,0014 0 1,0218 7
5 2,81 ... 2,91 -2,08 0,0188 0,0174 13,6764 15
6 2,91 ... 3,01 -1,18 0,1190 0,1002 78,7572 53
7 3,01 ... 3,11 -0,27 0,3936 0,2746 215,8356 117
8 3,11 ... 3,20 0,54 0,7054 0,3118 245,0748 401
9 3,20 ... 3,30 1,44 0,9251 0,2197 172,6842 178
10 3,30 ... 3,40 2,34 0,9904 0,0653 51,3258 4
11 3,40 ... 3,50 3,25 0,9994 0,0090 7,0921 1



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

confirma el que ens feia preveure el valor del coeficient d'assimetria i les representacions gràfiques,

una dificultat per a l'adaptació de la distribució al comportament normal.

Com en l'aplicació de la prova KS al grup IV, el resultat s'allunyava molt del que s'havia

observat en el test khi-quadrat i en l'skewness, i ho relacionavem amb el nombre d'observacions de

la mostra, agrupades de manera descompensada en la taula, i la posició de la mitjana respecte a

aquest agrupament, volem comprovar si en aquest cas, que les dades es troben més concentrades al

voltant de la mitjana, ocorre el mateix. Per a la prova Kolmogorov-Smirnov, continúem emprant el

quadre amb menor nombre d'intervals, el d'11:

Quadre 76. Prova KS aplicada sobre el grup V.

A partir dels valors de la darrera columna, calculem el valor de l'estadígraf D en 0,349. De la

mateixa manera que en tots els casos anteriors, treballarem amb un nivell de significació del 5%, el

qual, per a distribucions en què n > 35, equival en la taula de Kolmogorov-Smirnov a un punt crític

de 0,1122. Perquè la mostra siga normal, l'estadígraf ha de complir que D < punt crític (5%); no

obstant, el valor d'estadígraf és bastant major que el punt crític i, per tant, es troba en la regió de

rebuig de la prova. Segons el test KS, la mostra de Pere III no es comporta de manera normal i, per

tant, fuig dels valors que caracteritzen la corba gaussiana, com ocorria amb l'aplicació d'aquesta

prova en el grup IV. 

El resultat ja estava previst pels coeficients anteriors, però resulta cridaner pel fet de trobar-

se completament en la regió de rebuig, i no matissat com haviem vist amb el coeficient d'skewness i

la prova X2. La prova KS, per tant, no és representativa i sembla presentar problemes d'aplicació a

les distribucions del tresor del carrer de la Llibertat,  almenys per als grups IV i V. En rebre un
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Classe Intervals Ext. dr. tip. Àrea c. tip. Freq. obs. ac. Freq. / n D
0 2,42 -6,5 0,0000
1 2,42 ... 2,52 -5,6 0,0000 2 0,0025 -0,0025
2 2,52 ... 2,62 -4,7 0,0000 4 0,0051 -0,0051
3 2,62 ... 2,71 -3,88 0,0001 10 0,0127 -0,0126
4 2,71 ... 2,81 -2,98 0,0014 17 0,0216 -0,0202
5 2,81 ... 2,91 -2,08 0,0188 32 0,0407 -0,0219
6 2,91 ... 3,01 -1,18 0,1190 85 0,1081 0,0109
7 3,01 ... 3,11 -0,27 0,3936 202 0,2570 0,1366
8 3,11 ... 3,20 0,54 0,7054 603 0,7672 -0,0618
9 3,20 ... 3,30 1,44 0,9251 781 0,9936 -0,0685
10 3,30 ... 3,40 2,34 0,9904 785 0,9987 -0,0083
11 3,40 ... 3,50 3,25 0,9994 786 1,0000 -0,0006
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resultat desviat dels anteriors (gràfiques, skewness i khi-quadrat), s'aplica la senzilla prova de la

desviació mitjana. Per a calcular el valor d'a, tenim que:

a = 
0,0755
0,1108

= 0,6813

Encara  que  bastant  bàsica,  aquesta  prova  resulta  prou  clara.  Perquè  la  mostra  siga

considerada  normal,  el  valor  d'a  ha  de  complir  a  =  0,7979.  Com  el  nostre  resultat  es  troba

lleugerament per sota, hem de descartar que la mostra s'adapte al comportament normal, però com

que el valor d'a no se n'allunya gaire, podem dir que la distribució es troba a prop d'entrar dins dels

paràmetres que configuren la corba normal; precissament, el que ens indicava l'skewness i la prova

de khi-quadrat d'una banda, i la representació gràfica d'una altra.

De la mateixa manera que passava amb la distribució d'Alfons III, la mostra de Pere III és

assimètrica, apuntada, descentrada, amb una llarga cúa descendent bastant estable a l'esquerra de la

mitjana, i es mou en els límits de la normalitat. Tant la moda com la mitjana i la mediana s'han

incrementat, fent que els valors queden agrupats al seu voltant, més que no desplaçats per complet

com ocorria amb els grups II i III, però açò no ha servit perquè el conjunt entre dins del rang de la

corba de Gauss. La major part dels pesos, per tant, s'allunyen del pes de la mitjana, agrupant-se

entre  aquest  valor  i  la  talla  72/M – 73/M.  La  moda,  en  aquest  cas,  sembla  el  paràmetre  més

representatiu de l'increment de pesos de la distribució de Pere el Cerimoniós.

Pel que fa a la concordància de la mostra amb els patrons metrològics proposats per al gros

d'argent de Barcelona, començarem la comprovació emprant el sistema de 72/M que hem acceptat

en aquest treball com la talla de seca:

t =
3,24−3,1403∗786

0,1108
= 25,23, amb 785 graus de llibertat. Aquest resultat no és vàlid,

ja que t > p (en la taula t d'Student, p = -1,976, 1,976) i, per tant, μ - xx  ≠ 0. És a dir, que la diferència

de les mitjanes és distinta a 0, de manera que el valor t es troba en la regió de rebuig, molt allunyat

del comportament normal. La mostra, llavors, no sembla encaixar amb el sistema metrològic de

72/M, en ser aquest paràmetre massa elevat per a la mitjana que s'ha obtès. Com que el resultat ha

estat negatiu, s'aplica a la talla 72/M un índex de pèrdua del 5%, com haviem fet en els casos

anteriors:
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t= 
3,078−3,1403∗786

0,1108
= -15,76, amb 785 graus de llibertat. El resultat es troba en la

regió del rebuig.  És un resultat  previst,  pel fet  que l'índex de desgast és menor que la mitjana

d'aquesta distribució, al contrari del que ocorria amb els grups II i III; com que els pesos s'agrupen

al voltant del valor de la mitjana cap a la talla 72/M, l'index de pèrdua del 5% resulta excessiu. Per a

obtenir una adaptació, caldria forçar-lo a la mitjana, de manera que obtindriem un paràmetre de

pèrdua al voltant del 3% - 3,1%:

t=  
3,14−3,1403∗786

0,1108
= 0,076, amb 785 graus de llibertat.  Com que hem forçat el

coeficient, el resultat es troba dins la regió d'acceptació de p. De qualsevol manera, encara que

vàlid, no és acceptable precissament per haver forçat el resultat; l'únic que podem tindre en compte

és que la mitjana se sitúa en un índex de pèrdua al voltant del 3%, per sota del que mostraven els

càlculs de pèrdua, oscil·lació i desgast dels grups anteriors.

Si forcem l'índex de pèrdua als pesos que es troben entre el valor immediatament superior a

la  mitjana  i  els  3,22  grams  /  3,23  grams,  obtenim uns  percentatges  de  descompte  del  2,5% i

l'1,25% / 0,6%:

t=  
3,159−3,1403∗786

0,1108
= 4,73, amb 785 graus de llibertat (coeficient de desgast del

2,5%).

t= 
3,1995−3,1403∗786

0,1108
= 14,98, amb 785 graus de llibertat (coeficient de desgast de

l'1,25%).

t=  
3,22−3,1403∗786

0,1108
= 20,31, amb 785 graus de llibertat (coeficient de desgast del

0,6%).

La tendència lògica consisteix en que, com més s'aprope el valor escollit com a referència

d'un possible patró metrològic a la mitjana de la mostra, més senzill resulta que el paràmetre t entre

dins de la regió d'acceptació de la prova. Per contra, com més s'allunye aquell valor de referència,

major serà la possibilitat que el resultat de t quede en la regió de rebuig del patró metrològic. És dir,
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com més a prop de la talla 72/M, majors són les possibilitats que el resultat siga rebutjat pel càlcul;

açò ens indica un pes aproximat de circulació situat al voltant de la mitjana, tant per damunt com

per sota, que s'allarga fins a un desgast o pèrdua, com a mínim, del 2,5% al 3%. Existeixen valors

més petits que aquests percentatges, situats per damunt del 2,5% a 1,25% de pèrdua, però no són

representatius  del  patró  metrològic al  qual  s'adapta la  mostra.  Açò és,  hi  ha monedes  que han

circulat poc, i que han estat tretes amb rapidesa de la circulació, però que són indicatives de l'estat

en el qual es trobava el circulant en temps de Pere III, amb retalls i llimadures, que augmenten

segons s'incrementa el temps que córren les peces; per una altra banda, hi ha monedes amb molt

poca pèrdua la circulació de les quals ha d'haver estat mínima, i que no són representatives de la

massa monetària de grossos barcelonesos de Pere III, per la seua rapidíssima retirada: no han tingut

temps de sofrir ni quasi desgast ni tampoc importants manipulacions per part dels usuaris.

Si tornem una vegada més a la proposta de patrons de talla de M. Crusafont, trobem que

aquest autor sostè que el regnat de Pere III hauria començat amb una talla per als croats de 78/M,

idèntica a la del regnat d'Alfons III, per a passar, en un moment de redreç, a una reducció fins les

74/M. Anem a extraure el valor de t per a cadascuna de les dues talles de grossos proposades:

t= 
2,99−3,1403∗786

0,1108
= 38,03, amb 785 graus de llibertat (talla de 78 peces per marc).

t= 
3,1565−3,1403∗786

0,1108
= 4,1, amb 785 graus de llibertat (talla de 74 peces per marc).

Comprovem que cap de les dues talles, ni la que suposa M. Crusafont original a 78/M, ni la

que suposa redreçada, a 74/M, s'adapten al patró metrològic de la mostra del tresor del carrer de la

Llibertat. De fet, la talla de 74/M es troba a prop de la regió d'acceptació pel fet de reflectir una

circulació amb un índex de pèrdua proper al 3%, com haviem vist en els càlculs anteriors. No es pot

sostindre l'idea que la talla al començament del regnat de Pere III es trobara en 78/M (2,99 grams):

tant els pesos en la distribució del tresor del carrer de la Llibertat, com els que recull el CGMC, es

troben al voltant i per damunt de la mitjana que hem obtès, 3,14 grams; si bé és cert que apareix

bastant moneda baixa de pes (per sota dels 3,00 grams de pes existeixen 81 observacions, que

representen el 10,30% del volum total de la mostra), els valors que conté cada variable són poc

significatius respecte als que apleguen les que es troben superant la mitjana. 

La moneda curta, que M. Crusafont relaciona amb una talla de seca de 78/M, és la més

circulada i la més retallada: en el cas del tresor del carrer de la Llibertat, resulta minoritària per
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tractar-se d'una selecció intencional de moneda bona. La moneda sembla circular, durant el regnat

de  Pere  III,  a  unes  74/M a  75/M;  en  un  moment  determinat,  sembla  que  el  control  sobre  la

producció es torna més estricte, eliminant al màxim les oscil·lacions de seca permeses i, sobretot,

que les disposicions reials sobre la moneda nacsa i toriscada surten efecte, pel fet que el tresor del

carrer de la Llibertat aplega una pujada dels pesos de les monedes en circulació fins a unes 73/M.

Els pesos de grups del CGMC com Cru.2223 o Cru.2224, amb 3,20 grams i 3,21 grams de mitjana,

respectivament, semblen concordar amb el que hem exposat.

b) Distribució de les posicions d'encuny.

Per últim, cal realitzar el càlcul de la distribució dels eixos en la mostra de Pere III. Com en

les  agrupacions anteriors,  es composa una taula  que aplegue les  freqüències  que comprèn cada

posició (quadre 77),  i  un segon quadre amb les freqüències ordenades de menor a major valor

(quadre 78).

Quadre 77. Distribució dels eixos del grup V.
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Posició F f %
1 h. 57 0,073 7,25
2 h. 75 0,095 9,54
3 h. 69 0,088 8,78
4 h. 87 0,111 11,07
5 h. 46 0,059 5,85
6 h. 72 0,092 9,16
7 h. 69 0,088 8,78
8 h. 53 0,067 6,74
9 h. 66 0,084 8,4
10 h. 63 0,080 8,02
11 h. 67 0,085 8,52
12 h. 61 0,078 7,76
Indet. 1 0,001 0,13

786 1 100
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Figura 56. Histograma de freqüències de les posicions d'encuny del grup V.

Quadre 78. Posicions d'encuny de les unitats del grup V, ordenades.

De nou, les freqüències observades formen una distribució bastant homogènia, llevat de la

classe de peces indeterminades en què només s'hi comprèn una única moneda. El valor menor se

sitúa en les 46 observacions, i el major, que és també la moda de la mostra, en les 87 observacions,

la qual cosa dóna com a resultat un recorregut de 21 peces de diferència. Les posicions d'encuny

són un poc més homogènies que en els grups II, III i IV. Es pot descartar una preferència cap a unes

determinades posicions del trossell, de manera que, en aquest regnat, les ànimes dels encunys dels

croats barcelonesos seguirien sent circulars.
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6.3. VALORACIÓ DELS RESULTATS.

6.3.1. Valoració de la distribució tipològica del tresor.

La distribució general del tresor del carrer de la Llibertat mostra una composició desigual,

però estretament relacionada amb les dades de la documentació medieval respecte a les diferents

emissions de la moneda grossa barcelonesa. Pere II començà a batre-la en 1285, en el mes d'agost,

però en novembre, el monarca moriria de manera sobtada en Vilafranca del Penedès: ba ser una

emissió curta, de només tres mesos de durada, raó per la qual coneixem  pocs exemplars d'ella; el

tresor del carrer de la Llibertat reflecteix aquesta tendència, en integrar solamente tres exemplars a

nom de Pere el Gran. Malgrat que Barcelona i València compartien, des de la dècada de 1270, una

àrea  monetària  comuna,  els  grossos  barcelonesos  de  Pere  II  no  resulten  habituals  en  el  regne

valencià:  la  seua  introducció  hagué de  ser  un  poc  posterior  al  seu  regnat,  ja  dins  del  període

d'Alfons II.  El curt  temps d'emissió afavoriria aquest fet,  perquè el  fluxe d'una massa circulant

reduïda no es conserva ni es distribueix, com resulta lògic, de la mateixa manera que els grans

batiments de moneda. La dispersió de tipus és poca, ja que només coneixem els dos tipus d'unitat

(una d'elles molt escassa, amb una llegenda acurtada que no sembla haver rebut el vist-i-plau dels

consellers barcelonesos) i els dos de divisor aplegats en el CGMC; atenció a banda mereix la peça

anomenada Botet.179: encara que no compleix les condicions del document d'implantació de la

moneda grossa, el fet que haja estat batuda en argent i haja arribat fins a un context d'atresorament

de circulant en el cor de la ciutat de València, fa plantejar-nos l'idea que podria tractar-se d'una

moneda efectiva. De qualsevol manera, el fet que només se'n coneguen dues, i les seues estranyes i

arcaiques  característiques,  que  enllacen  més  amb  els  pirrals  sicilians  i  amb  els  grossos  de

Montpeller que no amb els  croats de Barcelona,  no ens permeten assegurar a quin moment del

regnat  de  Pere  II  pot  pertànyer,  i  deixa  la  porta  oberta  a  la  possibilitat,  que  ja  apuntava  M.

Crusafont,  que puga ser una prova anterior als  batiments  aprovats pels barcelonesos,  anterior a

l'acord amb ells.

Sembla que Alfons II va reprendre amb rapidesa l'encunyació de grossos d'argent, a la mort

de Pere II. Dóna l'impressió que la continuitat entre les emissions dels dos reis haja estat completa:

no només es va mantenir al capdavant de la seca al mestre Berenguer de Finestres, sinó que els

obridors  pareixen haver  estat  els  mateixos.  Com el  seu antecessor,  Alfons  II  va batre  unitats  i

divisors; d'aquest darrer tipus monetari, els quatre exemplars al seu nom en el tresor del carrer de la
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Llibertat són els únics en tot l'atresorament; el CGMC classifica els mitjos croats d'aquest monarca

com a molt escassos (RR) i extremadament escassos (RRR), de manera que podem plantejar que el

seu baix nombre en la distribució que ens ocupa siga causada més per la poca quantitat de divisors

encunyada que per la selecció de l'agent  acumulador.  De totes maneres,  cal  no perdre de vista

aquest darrer factor, perquè, a banda del menor nombre de mitjos grossos que havia de circular,

segurament es preferiria atresorar unitats, amb major quantitat d'argent en la seua composició, que

no meitats. Pel que fa a les unitats, el tresor del carrer de la Llibertat conté 147 exemplars, tots ells

corresponents, clar, a l'única emissió que coneixem d'Alfons II. Encara que tímida, l'agrupació de

croats  d'aquest  monarca  en  el  tresor  deixa  palesa la  introducció en el  regne de València  de la

moneda grossa  de Barcelona  i  la  ràpida  consolidació  en  la  massa  monetària  comuna entre  els

territoris barcelonesos i valencians.

El  regnat  de  Jaume II  representa  el  moment  central  i  àlgid  en la  producció  de grossos

d'argent en la seca de Barcelona. Gaudí d'un regnat llarg, durant el qual les emissions d'aquesta

moneda van ser gairebé contínues, i amb grans volums d'argent: aquest fet  provoca que tant el

nombre de croats en el tresor del carrer de la Llibertat (849 exemplars), com el nombre de variants i

d'encunys873 siga molt elevat. S'han pogut classificar fins a quatre estils de representació del rei

diferents, en els quals es combinen, en les llegendes, els caràcters gòtics i de tradició romànica o

llatins, com si no importara fer un pas enrere i utilitzar un alfabet més arcaic: és el mateix que

ocorria amb les emissions de Pere II i Alfons II, ja que, mentre les llegendes del primer es trobaven

gravades  amb  caràcters  de  tipus  gòtic,  les  del  segons  retrocedíren  a  lletres  llatines.  Allò  més

cridaner, no obstant, resulta l'execució maldestra de les primeres agrupacions d'encunys de l'estil I,

com si l'emissió haguera estat molt ràpida i els entalladors no haguéren pogut donar abast per a

obrir els encunys necessaris amb què proveïr a la seca. 

S'han realitzat  deu agrupacions  d'encunys  amb característiques  semblants,  i  que  abracen

altres subdivisions, fins arribar a comptabilitzar 47 categories per a aquest regnat; és una xifra alta,

que mostra la gran variabilitat en els encunys causada pel gran nombre que se n'empraren per a les

distintes  emissions  portades  a  terme en vida de Jaume II.  Al  llarg  del  seu regnat,  assistim als

primers canvis en la representació reial en l'anvers de les monedes grosses: del disseny heretat de

Pere II i Alfons II, en el qual el vestit comparteix predomini amb el cap del monarca, es passa a una

dimensió major de les faccions del rei, fent disminuir la grandària del vestit i introduïnt canvis en la

forma de la corona. Sembla un pas endavant cap a l'afirmació de la representació del poder reial en

873 Pel que fa a la quantitat i descripció d'encunys d'aquest monarca, remetem al capítol 7 d'aquest treball.
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les monedes. El vestit acaba convertint-se en un espai horitzontal, omplit amb anelles, allunyant-se

de les particions verticals anteriors amb aquella perspectiva tan forçada; no obstant, les particions

retornen en l'estil IV, enllaçant amb la representació que adoptaran els croats d'Alfons III.

Les 849 observacions de Jaume II en el tresor del carrer de la Llibertat corresponen, de

manera exclussiva, a unitats de gros d'argent. No coneixem divisors de croat encunyats per aquest

monarca; si en el regnat d'Alfons II, la seua fabricació ja era escassa, Jaume II abandona la seua

producció.  L'elevat  nombre  de  grossos  d'argent  d'aquest  rei,  que  representa  el  major  volum

d'exemplars en el tresor, és un reflexe del circulant del moment: durant els seus anys de regnat, es

produïria una arribada massiva de peces grosses al regne valencià, que ja havia consolidat l'àrea

monetària comuna amb Barcelona. L'acceptació dels croats en València hagué de ser òptima, ja que

el fluxe cap al sud d'aquest tipus monetari va ser contínu i elevat entre els anys 1291 i 1327.

Alfons III va tindre un regnat curt, però malgrat els seus pocs anys de govern, l'encunyació

de croats a Barcelona presenta un volum alt: és un signe que la moneda grossa d'argent era ben

acceptada, i que la seua producció resultava, per tant, molt rendible. En el tresor del carrer de la

Llibertat s'hi apleguen 691 monedes grosses d'aquest rei, totes elles unitats; d'Alfons III tampoc no

es coneixen divisors de croat.  S'han determinat tres agrupacions d'encunys amb característiques

similars; no representen una gran variabilitat, com ocorria amb la distribució de Jaume II, però per

al  curt  regnat  d'Alfons  III,  signifiquen  un  volum gran  d'encunys,  la  qual  cosa  es  tradueix  en

emissions elevades. Pel que fa a l'estil de la representació reial, hereta els paràmetres dels croats de

Jaume el Just, i enllaça amb les primeres emissions del seu fill Pere. Tant en el regnat del seu pare,

com en  el  seu  propi,  l'entrada  de  grossos  d'argent  en  el  regne  de  València  resulta  comuna  i

voluminosa, raó per la qual trobem alts pics d'acumulació en l'atresorament (figura 28); també, entre

els dos regnats, comença a fer-se comú el retall i la llimadura de les peces, per la descompensació

cada vegada major que existeix entre la moneda grossa i la menuda.

Per últim, Pere III tanca la composició del tresor del carrer de la Llibertat: el seu regnat es

caracteritza per la diversitat i l'elevat volum de les distintes emissions de grossos que va portar a

terme  en  la  seca  de  Barcelona,  la  qual  cosa  comportà  una  enorme  diversitat  d'encunys.  Les

necessitats, per diversos conflictes, van portar el rei a pactar unes quantitats de producció elevades, i

d'aquesta manera es reflecteix en el tresor del carrer de la Llibertat, on és el monarca amb el segon

volum monetari  més  alt  dels  cinc  que  el  composen.  La  documentació  en  la  qual,  de  manera

repetitiva, mana que els croats barcelonesos retallats no s'accepten més enllà d'un pes de 76/M, ens
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indica que aquesta moneda continuava corrent al regne de València sense cap tipus d'entrebanc,

completament barrejada amb els reials. 

S'han distingit dos estils de representació distints, el primer d'ells en la línia heretada dels

croats del seu pare, i el segon ja tardà, que enllaça amb els momenst d'esgotament del croat i la seua

desaparició en la dècada de 1360: curiosament, d'aquest segon estil només es conserva en el tresor

del carrer de la Llibertat un únic exemplar (Llib.2473 – SIP 35857, Cru.2223j). Aquesta darrera

moneda hagué de batre's cap a les acaballes de la dècada de 1350 o, com a molt, a començament de

la següent, quan el tresor s'oculta i es perd; pocs anys després, amb un gros d'argent esgotat, la nova

moneda d'or, anomenada florí d'Aragó, ocuparia el seu nínxol i la seua producció, menys rendible

que la del nou tipus monetari, acabaria per abandonar-se.

6.3.2. Valoració dels resultats estadístics.

Pel que fa a l'estudi estadístic, hem anat avançant en cada apartat algunes valoracions que

apleguem ací, tractant de resumir-les per a no repetir en excès la informació. La distribució general

del tresor ha estat dividida en dos grups, un d'unitats, composat per 2479 observacions, i un de

divisors, que comprén 4 observacions: totes plegades, dónen un total de 2483 variables. S'ha fet així

pel fet que els divisors representen un trencament en la composició del tresor, format gairebé de

manera exclussiva per unitats; el menor pes dels divisors hauria influit molt en paràmetres de càlcul

com la mitjana, obtenint resultats molt desviats i, per tant, poc representatius.

L'estudi de la distribució general de les unitats mostra que el tresor del carrer Llibertat no

compleix  els  paràmetres  de  la  normalitat  gaussiana:  la  distribució  es  assimètrica,  i  els  valors

s'agrupen a la dreta de mitjana, i no al seu voltant com caldria haver esperat. Presenta, a més a més,

un problema afegit, que és la seua grandària: càlculs com l'skewness no resulten fiables, pel fet que

el seu estadígraf s'ha de calcular a l'infinit, donant un marge massa ampli com per a confiar en el

resultat. La mitjana és excessivament baixa, 2,84 grams, pel fet que es troba molt influenciada per

una extrems molt allargats, i per un recorregut massa ampli. Aquest valor de mitjana condiciona tots

els  càlculs  que  l'empren.  Aleshores,  sembla  normal  que  els  rangs  d'adaptació  a  un  sistema

metrològic de 72/M resulten compromesos, pel fet que els índexs de pèrdua situen el conjunt en una

variació acceptable, aproximadament, d'entre 3,15 grams i 2,99 grams de pes, abraçant des de les

74/M fins les 78/M, com indicava M. Crusafont, en circulació, que no en fabricació.
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Sembla que l'estudi per grups, en reduïr el nombre de variables i escurçar els extrems que

afecten a la mitjana, tendeix a centrar i limitar els patrons de pes, garantint paràmetres estadístics

més fiables i representatius. No obstant, el regnat de Pere II presenta massa poques variables com

per a poder aplicar els càlculs per a un estudi estadístic: el nombre d'observacions resulta insuficient

i, encara, hi ha gran desviació provocada per dues peces amb continuïtat en la producció del croat

barcelonès (Llib.1 i Llib.2), i una tercera única, l'anomenada Botet.179 (Llib.3).

La mostra d'Alfons II es troba dividida en dos grups, un per a les unitats i el segon per als

divisors. Pel que fa als mitjos croats, no s'adapten al doble de la talla oficial del gros, és a dir, una

talla de 144 peces per marc. S'ha plantejat que, com els òbols, els divisors de croat pateixen una

penalització al voltant del 10% del seu pes, perquè no s'afavorisca l'encunyació d'aquestes peces

sobre les unitats. Aquesta penalització, més un patró de pèrdua mitjà cap al 5%, expliquen el pes

d'aquests  exemplars  que,  d'una  altra  banda,  no  presenten  el  millor  dels  estats  de  conservació.

L'oscil·lació en el pes arriba a comprendre les 73/M, amb l'aplicació dels factors que hem exposat:

la nostra proposta és que els divisors de gros barcelonès es tallarien lleugerament per sobre del pes

de les 72/M, circulant després, amb marge de tolerància de seca, desgast i pèrdua, cap a les 73/M.

Quant a les unitats d'Alfons II (147 exemplars), el valor baix de la mitjana fa que la majoria

de les dades s'agrupen a la dreta d'aquest paràmetre, creant una distribució assimètrica i apuntada,

com indiquen l'skewness i la curtosi, i trimodal, amb una llarga cúa amb alguns pics a l'esquerra de

la mitjana: la mostra, haviem conclòs, s'allunya dels paràmetres de la normalitat.

La mitjana de la distribució d'Alfons II pot coincidir  amb el pes teòric de la talla 72/M

sempre que se li aplique a aquesta última un índex de pèrdua del 5%. Es tracta, per tant, de peces

circulades,  algunes  de  les  quals  superen  l'índex  de  pèrdua  proposat,  malgrat  una  retirada,  en

principi, relativament ràpida del circulant. Llavors, s'ha pogut determinar un pes de circulació de

73/M a 75/M, podent  arribar  fins a 74/M a 76/M, ja que algunes de les monedes comencen a

presentar petites manipulacions per part dels usuaris. El càlcul del patró metrològic absorbeix un alt

rang de pesos, comprès entre el valor de la mitjana, 3,07 grams, i els 3,18 grams. De qualsevol

manera, açò no pot explicar la llarga cua a l'esquerra de la mitjana: només podem relacionar aquest

fenòmen a la pròpia distribució d'Alfons II, ja que els valors per sota de la mitjana comprénen 50

observacions, amb una diferència respecte l'extrem de 0,4769 grams, mentre que per la dreta el rang

és de només 0,1632 grams, i el recorregut més curt. De qualsevol manera, els valors s'agrupen a la

dreta de la mitjana: són monedes que han circulat poc, però que ho han fet almenys durant uns anys,

els suficients per a començar a patir desgast i retalls. Per tant, pensem que l'acumulació del tresor
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del carrer de la Llibertat  no començaria sota aquest regnat, sinó més endavant. Malgrat tot,  els

resultats de les proves de normalitat indiquen que la mostra podria ser poc representativa per a

obtenir resultats estadístics fiables, potser pel nombre baix d'observacions.

El segment de Jaume II es composa de 849 variables. Malgrat l'increment en el nombre

d'observacions, la mitjana continúa baixa, en 3,0785 grams, a causa dels pesos anormalment baixos

que apareixen en la cúa esquerra de la mostra, i que arriben fins als 2,00 grams. La distribució torna

a ser assimètrica, amb la majoria dels valors situats a la dreta de la mitjana, i apuntada, amb una cúa

molt llarga a l'esquerra d'aquest paràmetre. Cap dels càlculs aplicats permet afirmar que la mostra

complisca les característiques d'una corba normal. Pel que fa als pesos, apareixen alguns exemplars

per  damunt  dels  3,24  grams  de  pes  teòric,  fet  que  s'ha  d'atribuïr  a  una  descompensació  en  la

producció d'aquestes monedes, relacionat amb els marges de tolerància acceptants en el procés de

fabricació. Les monedes a l'esquerra de la mitjana, per la seua banda, han de presentar un pes tan

baix a causa tant dels retalls i llimadures, com de l'estat de conservació.

El rang d'acceptació del patró metrològic de la distribució de Jaume II es troba al voltant de

la  mitjana,  coincidint  amb una  talla  72/M menys  un  índex  de  pèrdua  del  5%;  aquest  resultat

coincideix amb un pes de 76/M que, com ja hem tingut ocasió de veure en diverses vegades, M.

Crusafont l'atribueix a un increment en la talla de seca. Les talles proposades per M. Crusafont,

però, situades en 74/M, 75/M i 77/M, han estat rebutjades pel càlcul de l'estadígraf t en la prova de

pertenència a patró metrològic determinat.

Cal observar que el desgast d'aquestes monedes sembla haver estat més ràpid que en el cas

del regnat d'Alfons II, no pel fet que hagen circulat més, sinó perquè, des del moment que la seca

les deslliura, pateixen manipulacions sistemàtiques per part dels usuaris. De qualsevol manera, cal

tenir en compte també que no són un reflexe exacte del pes de circulació, pel fet que han estat

seleccionades per l'agent acumulador, escollint les millors, i menys manipulades; a més a més, han

estat tretes de la circulació, aturant el seu procés de degradació. El pes al qual circulen, per tant, es

trobaria  entre  les  74/M i  les  77/M assenyalades  per  M.  Crusafont:  repetim que són valors  de

circulació, no de fabricació. Per últim, assenyalar que pareix que aquestes monedes hagen corregut

durant un cert temps; és a dir, encara que la seua retirada és relativament ràpida, han tingut grau de

circulació, com ocorria amb la mostra d'Alfons II. És possible que tampoc fora en aquest regnat

quan començara a formar-se l'acumulació del tresor del carrer de la Llibertat.

La distribució d'Alfons III mostra un comportament semblant a la de Jaume II. Encara que la

mitjana  és  un  poc  més  elevada  que  en  el  cas  anterior,  es  troba  molt  condicionada  pels  pesos
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extremadament baixos que es desenvolupen en una llarga cua a la seua esquerra, fins arribar a 1,85

grams. És una mostra apuntada, amb pesos relativament alts i assimètrica que, no obstant, a causa

precissament de l'agrupació dels valors, presenta uns paràmetres que es mouen en el límit de la

normalitat. 

A partir dels resultats que s'han obtès, podem plantejar que la mostra d'Alfons III no s'adapta

ni un patrò metrològic de 72/M ni tampoc a un de 78/M, com planteja M. Crusafont; és més, la seua

adaptació és dificultosa a un patró de 72/M - índex de pèrdua 5%. La major part dels pesos de la

mostra es troben concentrats entre 73/M - 3,03 grams i 77/M - 3,21 grams, la xifra aproximada a la

qual circulaven els grossos d'argent d'Alfons III en el moment de la seua retirada de la circulació per

a entrar a formar part del tresor del carrer de la Llibertat; les monedes semblen haver patit ràpides

manipulacions  per  part  dels  usuaris  només ser  deslliurades  per  la  seca,  sobretot  a  causa  de  la

descompensació existent entre la moneda grossa i la menuda. Les monedes per sota dels 3,03 grams

són les més manipulades, i resulta lògic que el seu volum dins del tresor siga menor, si atenem a que

es tracta d'una selecció intencionada de peces bones. De qualsevol manera, l'acumulació de pesos

entre aquest valor i el de 77/M pareix estar indicant que la moneda amb bon pes és més nombrosa

que en els casos anteriors, i que podria haver circulat durant un temps menys reduït: açò ens ha

portat a plantejar l'hipòtesi que siga, possiblement, durant aquest regnat, quan comença a formar-se

el tresor del carrer de la Llibertat.

Per últim, la distribució de Pere III conté una mitjana més alta que en els casos anteriors,

3,14 grams, mostrant una recuperació en la qual influeix el pes més alt de les variables situades en

la cúa a l'esquerra del valor mitjà. L'agrupació dels valors converteix la distribució en assimètrica,

fora de la normalitat gaussiana a causa dels pics que presenta per darrere de la moda, però molt

propera als límits d'acceptació; també és bastant apuntada. L'estudi estadístic dels pesos descarta

que el batiment de croats al començament del regnat de Pere el Cerimoniós es trobara en una talla

de 78/M; en aquest cas, s'ha comprovat com el rang d'acceptació, i el major nombre de valors, es

troba situat entre els 3,22 grams per damunt, fins a un límit inferior, forçat al 5%, de 3,14 grams,

pes  al  voltant  del  qual  es  troben els  últims pics  de la  representació abans de composar  la  cúa

esquerra.  Són  monedes  amb  bon  pes,  poc  retallades  en  comparació  a  la  resta  del  circulant,

segurament, i retirades amb rapidesa per a entrar a formar part del tresor del carrer de la Llibertat.

Sembla que l'estudi estadístic, com ja avançava la documentació reial conservada, descarta

l'hipòtesi de l'increment gradual de la talla de fabricació dels grossos barcelonesos. L'anàlisi dels

distints grups que composen el tresor del carrer de la Llibertat mostra una oscil·lació constant dels
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pesos  de  les  monedes,  que  sempre  es  poden  explicar  amb  l'aplicació  dels  índexs  de  pèrdua

relacionats  amb  el  desgast,  els  retalls  i  llimadures  i,  també,  amb  els  marges  de  tolerància  en

l'obratge de la moneda i els processos de corrosió que han patit fins l'actualitat. Precissament, els

retalls i les llimadures, així com els distints graus de conservació de les monedes, expliquen els

pesos més baixos que, quan apareixen, tendeixen a descompensar les mostres i allunyar-les d'una

mitjana fiable i d'una representació gaussiana.

Per  últim,  el  resultat  obtès  a partir  de l'aproximació a les  posicions  d'encuny tant  de la

distribució general del tresor del carrer de la Llibertat, com dels distints grups que el composen, és

homogeni: el repartiment semblant dels valors en les posicions d'encuny, i la manca d'un patró de

repetició, ens porten a pensar que no existí un ús preferent pels mànecs quadrats per a muntar els

encunys. Les dades ens indiquen que els mànecs per al batiment de grossos d'argent en la seca de

Barcelona van ser, entre els regnats de Pere II i Pere III, de secció circular.
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7. ESTUDI DELS ENCUNYS DEL TRESOR DEL CARRER DE LA LLIBERTAT.

L'estudi dels encunys és un dels aspectes més importants de l'anàlisi d'un tresor monetari.

Permet a l'investigador realitzar un càlcul aproximat del volum d'encunyació d'una determinada

emissió, i aproximar-se al nombre d'encunys necessaris per a portar a terme un batiment i, per tant,

a la ràtio de fabricació, la durada aproximada o, fins i tot, el personal implicat en el procés. Aquest

tipus d'estudi resulta molt poc freqüent en els treballs centrats en la numismàtica medieval, i apareix

aplicat amb molta major freqüència als tresors d'època antiga, sobretot d'època ibèrica o romana, pel

que fa al context peninsular, i als estudis de circulació d'aquells moments.

De qualsevol manera, investigadors com M. Clua i T. Marot s'han arriscat a calcular xifres

que semblen molt vàlides per als volums d'emissió de moneda medieval: en concret, els seus càlculs

sobre el tresor de Sant Pere de Rodes recullen que, dels 308 croats a nom de Ferran II apareguts, hi

ha 43 encunys diferents d'anvers i 103 de revers, en una relació que calculen d'1:2,39, xifra que

sembla acceptable per a la producció monetària del segle XV, i propera a la ràtio 1:2,06 calculada

per a les emissions d'argent d'Eduard II d'Anglaterra874. Sembla que la relació aproximada es troba

en un encuny d'anvers per cada dos a tres de revers, segons A. Roma: aquest autor calcula que cada

encuny tindria una vida útil d'entre 1000 a 3000 monedes batudes, depenent sempre del material

que s'estigués encunyant (no és el mateix el billó que l'argent o que l'or, amb resistències distintes),

però, malauradament, no aclareix si aquestes xifres es refereixen als encunys d'anvers, que pateixen

menys  desgast,  o  als  de  revers875.  Un  ràtio  1:2  a  1:3  proposa  B.  J.  Cook  per  als  encunys

baixmedievals anglesos: per cada pila es fabricarien diversos trossells, de manera que les seques

angleses de la Baixa Edat Mitjana es proveïrien d'entre dos i tres trossells per cada pila encarregada;

cal tindre en compte en els càlculs de volum d'encunys que no tots serien retirats i destruïts una

vegada començaren a presentar problemes, ja que cert nombre d'ells es prepararien per a tornar-los a

usar, reparant-los i muntant-los sobre nous mànecs d'acer876.

En el moment de realitzar un estudi d'encunys, cal tenir en compte els factors que han portat

les monedes fins el tresor: si han estat circulades o no, si es tracta d'un dipòsit de llarga formació, o

874 M. Clua i T. Marot, "Aproximació a la circulació monetària", p. 596.
875 A. Roma, Románico y gótico en la moneda de León y Castilla, p. 10.
876 B. J. Cook, "Coining dies in medieval England", pp. 223-224.
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si han estat seleccionades o, per contra, el seu dipòsit en l'acumulació és producte completament de

l'atzar. Una mostra d'encunys normal ha de complir certes característiques:

– amb cada encuny s'ha d'haver  batut  una quantitat  de monedes semblant,  almenys en

condicions normals, en què la vida útil dels encunys és similar;

– la quantitat de monedes per encuny es presuposa alta;

– la formació de la mostra és producte de l'atzar, perquè les peces han estat circulades877.

La  fortuïtat  en  l'acumulació  marca  l'aparició  d'encunys  amb  major  o  menor  nombre

d'observacions: com més haja circulat una quantitat de monedes eixides de la seca, per un territori

cada cop més ampli, menor serà la probabilitat de trobar parelles o conjunts de monedes fabricades

amb els mateixos encunys. En contra juga l'antiguitat de les monedes de la mostra, perquè com més

temps passen circulant,  major serà la  seua dispersió,  amb una major  tendència a  la  distribució

aleatòria. De la mateixa manera, una circulació intensa provoca la pèrdua d'exemplars, reduïnt així

les peces objecte d'estudi i eliminant la possibilitat de trobar conjunts de monedes fabricades amb

els mateixos encunys.

Malgrat tot, en paraules de F. J. Mora, «la circulación aleatoria natural de las monedas [...]

origina una tendencia a la distribución uniforme en toda una zona socio-económica, de manera, que

todo cuño original tiene igual probabilidad que otro de la misma acuñación de identificarse en

cualquier punto de la zona»878. En altres paraules, si no hi ha un agent acumulador que traga les

monedes  de  la  circulació  només  començar  a  córrer,  aquestes  tendeixen  a  distribuïr-se  pel  seu

territori de manera uniforme, i les probabilitats d'identificar-ne dues batudes amb el mateix encuny

són iguals en qualsevol punt d'aquell territori. Si un agent acumulador ha format un tresor a partir

de peces circulades, encara que hagen estat seleccionades pel seu bon estat de conservació com és el

cas del tresor del carrer de la Llibertat, s'ha de pensar que la seua distribució d'encunys és atzarosa,

dispersa i  amb probabilitats  iguals  d'identificar  parelles  o  conjunts  en qualsevol  segment  de la

mostra.

El  present  capítol  aplega  els  resultats  de  l'estudi  d'encunys  efectuat  sobre  una  mostra,

considerem que representativa, del tresor del carrer de la Llibertat: els conjunts dels regnats de Pere

II, Alfons II i Jaume II. S'ha decidit sesgar l'estudi i deixar fora d'aquest els regnats d'Alfons III i

Pere III  pel  seu elevat  nombre de peces,  que haurien allargat  la  realització del  present  treball;

queden, aleshores, pendents per a emprendre noves aproximacions en el futur. El text del capítol es

877 F. J. Mora, "El coeficiente entre el número de ejemplares y el número de cuños", p. 511.
878 F. J. Mora, "El coeficiente entre el número de ejemplares y el número de cuños", pp. 512-513.
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troba supeditat als quadres que presentem en l'annexe (quadres 138, 139 i 140), per a facilitar la

seua consulta; aquests quadres conténen la informació de l'anàlisi i identificació dels encunys. 

L'apartat  principal  se  centra  en  la  descripció  dels  encunys  tant  d'anvers  com de  revers

identificats, dels citats regnats, dividint les agrupacions d'encunys per categories, segons les seues

característiques i particularitats: cada categoria comprén diversos encunys, semblants, les variacions

dels  quals  permeten  assignar-los  numeracions  identificatives  diferents;  per  la  seua  banda,  cada

encuny recull  un nombre  determinat  d'observacions,  en aquest  cas  monedes  eixides  del  mateix

trossell o de la mateixa pila.

Tot seguit, s'inclou un epígraf per a l'explicació de les relacions o enllaços d'encuny, és a dir,

les parelles que formen els encunys d'anvers amb els de revers, i que permeten identificar el mètode

de treball de la seca, la dispersió dels encunys, el nombre d'aquests i la velocitat amb la qual es

canvien durant l'emissió. Per a finalitzar, s'ofereix un apartat amb les valoracions de l'estudi tant

dels encunys com dels enllaços.

7.1. ESTUDI DELS ENCUNYS.

La mostra escollida per a l'estudi d'encunys, formada pels grups de Pere II, Alfons II i Jaume

II, es composa de 1001 monedes, entre les quals s'hi compten la peça Botet.179 de Pere el Gran i els

quatre mitjos croats d'Alfons II. Els grossos d'Alfons III i de Pere III que no han estat estudiats

resten reservats per a futurs treballs que puguen aportar noves dades al voltant de la producció

d'aquest tipus monetari.

Per a la realització d'un estudi d'encunys, el primer que cal és agrupar les peces per segments

de monedes  amb característiques  idèntiques,  és  a  dir,  identificar  totes aquelles  que hagen estat

batudes amb un mateix encuny d'anvers i amb un mateix encuny de revers. Açò ofereix el nombre

màxim d'encunys  emprats  en  la  mostra  que  s'ha  seleccionat:  cada  número  d'encuny  (A per  a

l'anvers, R per als revers) aplega distintes monedes, en nombre desigual, que han compartit bé el

mateix trossell, bé la mateixa pila. 

Encunys d'anvers Encunys de revers

710 (+ 2 indeterminats) 847 (+ 1 indeterminat)

Quadre 79. Agrupació del nombre d'encunys de la mostra seleccionada.
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El  primer  que cal  és  determinar  el  coeficient  d'exemplars  per  encuny,  també denominat

relationship  specimens-dies: es  tracta  d'una  operació  mitjançant  la  qual  es  realitza  un  càlcul

aproximatiu, semblant a l'obtenció d'una mitjana, de quants exemplars poden aparèixer per encuny

en el total de l'emissió a partir de la mostra que s'ha estudiat. Per a aconseguir aquest valor, cal

dividir el nombre d'exemplars de la mostra pel nombre d'encunys distints que s'han pogut identificar

en el primer pas879. Quant al tresor del carrer de la Llibertat, s'aconsegueix el següent resultat de

coeficient d'exemplars per encuny per als anversos:

1001 / 710 = 1,4098

1001 / 712 = 1,4058

En ambdós casos, el resultat tendeix a 1,41. És a dir, que per cada encuny, estadísticament

han d'aparèixer 1,41 exemplars: com que el número implica una fracció, es pot dir que resulta molt

més probable que aparega un sol exemplar per encuny, que dos o més. Si es consulta la taula de

distribució dels encunys,  es comprovarà com aquest resultat  és vàlid,  ja que la major quantitat

d'encunys agrupen una sola moneda.

Per als reversos del tresor, s'obténen els resultats següents:

1001 / 847 = 1,1818

1001 / 848 = 1,1804

En aquest cas, el resultat s'aproxima molt més al valor 1 que l'obtès per als anversos. Torna a

ser una xifra molt fiable, pel fet que en els reversos és major el nombre d'encunys que agrupen un

sol exemplar que no en els anversos.

7.1.1. Estudi dels encunys d'anvers.

Els encunys d'anvers comprénen un nombre total  N = 710, amb dos exemplars que han

rebut, també, nombre d'encuny, però que han restat com a indeterminats a causa del seu estat sense

netejar un (Llib.116, A. Indet. 1), i la seua dolenta conservació l'altre (Llib.117, A. Indet. 2).

879 F. J. Mora, "El coeficiente entre el número de ejemplares y el número de cuños", p. 509.
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a) Grup I – Pere II.

Aplega  només  tres  exemplars,  un  dels  quals,  la  peça  Llib.3  –  Botet.179,  resulta  únic.

Comprén  dues  agrupacions,  que  coincideixen  amb  el  nombre  de  grup  determinat  per  a  la

classificació de catàleg que ja s'ha indicat en el capítol 6 d'aquest mateix treball.

Categoria I

Comprén els encunys A1 i A2 (N = 2).

Nombre d'exemplars total F = 2.

Coeficient d'exemplars per encuny: 2 / 2 = 1. Coincideix amb el quadre de distribució, en

què cada encuny aplega un sol exemplar.

Equival al grup de catàleg I.1.

Característiques: bust del rei, coronat, mirant a l'esquerra; porta corona alta, oberta, amb tres

anelles a l'interior i tres remats amb forma de ramellet. Ull allargat i recte. Cabell amb ondulacions,

per darrere de l'orella, i acabat en tres anelles en disposició horitzontal, imitant el pentinat tipus

garseta. Vestit dividit en quatre particions carregades amb anelles. Pel que fa a la llegenda, es troba

composada amb caràcters de tipus gòtic primerenc (tipus C-I880). Els caràcters presenten un mòdul

semblant i bastant regular, i els encunys variacions tant en la tipografia emprada com, sobretot, en el

nombre d'anelles carregades en el vestit del rei.

Categoria II

Comprén l'encuny A3 (N = 1).

Nombre d'exemplars total F = 1.

Coeficient d'exemplars per encuny: 1. Moneda única.

Equival al grup de catàleg I.2.

Característiques: les descrites per a la peça Llib.3 - Botet.179 en el capítol  3.3 del present

treball.

Valoracions: únic.

Es tracta d'una mostra molt reduïda per a poder establir valoracions fiables. Amb solament

dues peces (categoria I), no resulta possible esbrinar un volum aproximat d'encunys, encara que es

880 Per a la descripció tipogràfica de les llegendes del tresor, veure el capítol 8 d'aquest treball.
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pot deduïr que és reduït. La moneda Botet.179 s'ha de tractar a banda, per les seues característiques

especials.

b) Grup II – Alfons II.

El grup d'Alfons II aplega 149 exemplars (als quals cal afegir els dos encunys indeterminats,

A. Indet. 1 i A. Indet. 2), dels quals quatre corresponen a monedes amb valor de mig croat. Integra

cinc agrupacions: la més nombrosa denominada III, una altra que recull els exemplars en què el

signe d'abreviatura del nom del rei varia de posició, denominada IV, una per al canvi d'estil de la

llegenda, establerta com V, i una agrupació VI per als mitjos croats.

Categoria III

Comprén els encunys A4 fins A76, menys A37 (N = 72).

Nombre d'exemplars total F = 134.

Coeficient  d'exemplars  per  encuny:  134  /  72  =  1,86.  Coincideix  amb  el  quadre  de

distribució, en què la mitjana se sitúa al voltant dels dos o més exemplars per encuny.

Equival al grup de catàleg II.1a i II.1b.

Característiques: bust de perfil, orientat a l'esquerra. Porta al cap corona oberta amb tres

puntes, una central i dues laterals, rematades per una flor de liri cadascuna; l'interior de la corona es

troba carregat amb tres anelletes o cercles disposats en horitzontal. El cabell és ondulat i cau per

darrere de l'orella fins el clatell, acabant en tres anelletes en representació dels rulls del pentinat

anomenat garseta. El vestit es troba dividit en quatre parts, dues centrals i dues laterals simulant les

mànegues;  els  quatre  espais  que  deixen  es  troben  carregats  amb  anelles,  en  nombre  desigual

depenent de l'encuny.  La llegenda es troba composada amb caràcters de tradició romànica.  Les

diferències principals entre encunys es troben en els caràcters de la tipografia i la seua composició, i

també en el nombre d'anelles que carrega el vestit.

Valoracions: agrupació d'observacions per encuny més elevada que en l'índex general del

tresor.

Categoria IV

Comprén l'encuny A37 (N = 1).

Nombre d'exemplars total F = 6.
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Coeficient d'exemplars per encuny: 6 / 1 = 6. 

Equival al grup de catàleg II.1a.

Característiques: com l'anterior, amb l'excepció que aquest encuny s'ha realitzat canviant la

posició del signe d'abreviatura en el nom del monarca, que passa del lloc ALFʼOSVS a ALFOʼSVS.

Valoracions: un únic encuny,  amb una característica que no es repeteix en cap altre.  Es

podria considerar, dins del conjunt, un error de posició.

Categoria V

Comprén els encunys A77 a A81 (N = 5).

Nombre d'exemplars total F = 5.

Coeficient d'exemplars per encuny: 1. Cada encuny comprén un únic exemplar.

Equival al grup de catàleg II.2.

Característiques:  com l'anterior,  però la  llegenda és curta.  Presenta una contracció en la

paraula DEI, en què el caràcter E ha estat subtituït per un signe d'abreviatura.

Valoracions: es tracta d'una mostra petita, amb una dispersió alta d'encunys. Val a dir que el

nombre  d'encunys  fabricats  podria  haver  estat  nombrós,  però el  nombre  reduït  de  monedes  no

permet afirmar si la producció d'encunys seria elevada o si, pel contrari, el baix nombre de peces de

la mostra resulta atzarosa i poc representativa de l'emissió. De qualsevol manera, que el coeficient

siga 1 sembla indicar  que,  major  o menor,  la producció d'aquesta agrupació comptaria amb un

nombre més o menys elevat d'encunys d'anvers, en comparació amb la ràtio de peces produïdes.

Categoria VI

Comprén els encunys A82 a A85 (N = 4).

Nombre d'exemplars total F = 4.

Coeficient d'exemplars per encuny: 1. Cada encuny comprén un únic exemplar.

Equival al grup de catàleg II.3.

Característiques: com l'agrupació III, però el format de la peça és de mig croat.

Valoracions: ocorre com en el cas anterior. Ens han arribat solament quatre monedes, que

presenten una alta dispersió d'encunys, pel fet que a cada peça li correspon un encuny d'anvers

distint. No coneixem el volum total d'emissió, de manera que no podem calcular el seu nombre, ja

que la mostra és força petita per a emprendre un càlcul d'aquestes característiques. De qualsevol
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manera, sembla que el nombre d'encunys hagué de ser nombrós o, per contra, que la representació

en el tresor del carrer de la Llibertat es trobe molt lligada a l'atzar.

c) Grup III – Jaume II.

Aquest darrer grup comprén 849 monedes classificades, totes elles unitats. S'han establert

nou  categories,  amb  les  seues  pròpies  característiques,  que  apleguen  un  total  de  623  encunys

(quadre 80).

Categoria VII

Comprén els encunys A86 a A107 (N = 22).

Nombre d'exemplars total F = 33.

Coeficient d'exemplars per encuny: 33 / 22 = 1,50. Resulta una xifra retornada fiable, pel fet

que la mitjana de l'agrupació se sitúa entre 1 i 2 peces per encuny, encara que es troba més a prop

d'una distribució unitària per encuny. 

Equival als grups de catàleg III.1a i III.1b, dins l'estil I. 

Característiques: bust del rei, coronat, orientat cap a l'esquerra. Porta corona oberta acabada

en tres puntes, una central i dues laterals, rematada cadascuna amb una flor de liri; a l'interior de la

corona trobem decoració composada per tres anelles disposades en horitzontal. El cabell torna a ser

ondulat, i cau fins la nuca per darrere de l'orella; acaba en tres anelletes que simbolitzen els rulls del

pentinat anomenat garseta. Com en els croats d'Alfons II, el vestit està dividit en quatre parts, dues

centrals i dues laterals per a indicar les mànegues; els quatre espais del vestit es troben carregats

amb anelles. L'estil, tant en la representació reial com en la tipografia, és molt descurat, amb caps

desmesurats  o  excessivament  petits,  corona  descompensada  i  bust  quasi  sempre  assimètric  i

desproporcionat respecte al cap. Les anelles del vestit no guarden un patró i, depenent de l'encuny,

poden aparèixer-ne en major o menor nombre. Els caràcters de la llegenda pertanyen al tipus de

tradició romànica.

Valoracions: la mostra presenta una dispersió moderada d'encunys.

Categoria VIII

Comprén els encunys A108 a A115 (N = 8).

Nombre d'exemplars total F = 10.
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Coeficient d'exemplars per encuny: 10 / 8 = 1,25. La mitjana es troba trencada per l'encuny

A109, que agrupa tres exemplars. La resta en comprénen solament un.

Equival al grup de catàleg III.2a i III.2b, dins l'estil I.

Característiques: representació com en els croats d'Alfons II, més acurada. Els caràcters de

la llegenda són de tipus gòtic.

Valoracions: dispersió dels encunys.

Categoria IX

Comprén els encunys A116 a A191 (N = 75).

Nombre d'exemplars total F = 97.

Coeficient d'exemplars per encuny: 97 / 75 = 1,29. Cal tenir en compte en el càlcul que

l'encuny A163 es troba anulat i, per tant, el seu valor és F = 0. La majoria dels encunys agrupen un

únic exemplar, de manera que la tendència del resultat cap al valor 1 és vàlida.

Equival al grup de catàleg III.3a i III.3b, dins l'estil I.

Característiques: la representació és menys acurada que en la categoria VIII, i les anelles del

vestit es distribueixen de manera desigual. Els caràcters de la llegenda són de tipus gòtic.

Valoracions: dispersió bastant alta dels encunys. La majoria de les agrupacions tendeixen a

mostrar un únic exemplar. El màxim de peces per encuny es troba en 3.

Categoria X

Comprén els encunys A192 a A219 (N = 28).

Nombre d'exemplars total F = 41.

Coeficient d'exemplars per encuny: 41 / 28 = 1,46. 

Equival al grup de catàleg III.4a i III.4b, dins l'estil II.

Característiques:  els  trets  realistes  de  la  representació  reial  apropen  aquesta  categoria

d'encunys als d'Alfons II, però amb un canvi en l'estil del vestit, el qual pren una forma gairebé

semicircular i bastant simètrica; es divideix en quatre espais, amb un parell d'anelles en disposició

vertical dins de cadascun. Els caràcters de la llegenda són de tipus gòtic.

Valoracions: dispersió alta dels encunys.
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Categoria XI

Comprén els encunys A220 a A303 (N = 84).

Nombre d'exemplars total F = 124.

Coeficient d'exemplars per encuny: 124 / 83 = 1,48. La tendència de la categoria és que els

encunys agrupen un sol element, encara que hi ha bastants que n'apleguen entre dos i tres, uns

segments que trenquen la mitjana, raó per la qual el resultat del coeficient es troba entre els valors 1

i 2 (encara que més proper al valor 1). Només dos casos recullen fins a quatre monedes per encuny.

Equival als grups de catàleg III.5a, III.5b, III.5-1b i III.5-2b, dins l'estil III.

Característiques: bust del rei, coronat, mirant cap a l'esquerra. Porta corona oberta, amb tres

remats acabats en fulles de card i ornamentació interior formada per una anella central i un petit

punt a cada banda d'aquesta; a més a més, apareix un punt a cada banda del remat central de la

corona, a l'exterior. El cabell segueix sent ondulat, encara que una mica més llis que en els dissenys

anteriors, i acaba en una sèrie de sis a set barres verticals engrossides, en disposició horitzontal,

diferenciades del cabell. El vestit presenta una sola partició, una franja estreta horitzontal carregada

amb cinc anelletes, o sis depenent de l'encuny, disposades de manera horitzontal. Al coll apareixen

entre cinc i sis serrells, semicirculars. No existeix indicació de mànegues. Llegenda amb caràcters

de tipus gòtic.

Valoració: dispersió bastant alta dels encunys.

Categoria XII

Comprén els encunys A304 a A490 (N = 187).

Nombre d'exemplars total F = 239.

Coeficient d'exemplars per encuny: 239 / 187 = 1,28. La tendència de la categoria és que els

encunys agrupen una sola representació, raó per la qual el resultat del coeficient tendeix al valor 1.

De qualsevol manera, hi ha dos casos en què s'apleguen fins a cinc monedes, trencant la mitjana.

Equival als grups de catàleg III.6a, III.6b, III.6-1b, III.7a i III.7b, dins l'estil III.

Característiques: com l'anterior, però la tipografia de la llegenda és de tradició romànica.

Valoració: dispersió bastant alta dels encunys, com en les categories anteriors.

Categoria XIII

Comprén els encunys A491 a A557 (N = 66).

Nombre d'exemplars total F = 78.
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Coeficient d'exemplars per encuny: 78 / 66 = 1,18. La mitjana de la categoria se sitúa en el

valor  1,  amb algunes oscil·lacions d'agrupacions que recullen dues monedes.  Només en un cas

apareix una agrupació de tres exemplars.

Equival als grups de catàleg III.8a i III.8b, dins l'estil IV.

Característiques: bust del rei, coronat, mirant a l'esquerra. Porta corona baixa i oberta, amb

tres puntes rematades amb fulles de card i una petita fletxa a cada banda del remat central (en la

majoria dels casos apareixen apuntant cap amunt, però en alguns encunys ho fan cap avall o de

manera alterna); la corona és bastant fina, amb decoració d'una anella en posició central i un punt a

cada lateral. El cabell continúa sent ondulat, cau per darrere l'orella i acaba en una sèrie de sis a set

barres grosses i verticals (en uns pocs encunys poden arribar fins a huit), disposades de manera

horitzontal i diferenciades del cabell. Pel que fa al vestit, presenta tres particions verticals: la central

es troba carregada amb una flor de quatre pètals, mentre que les dues laterals, a imitació de les

mànegues, porten cadascuna una flor de sis pètals. Al coll apareix una sèrie de cinc serrells de

forma semicircular. La llegenda està composada per caràcters de tradició romànica.

Valoracions: dispersió alta dels encunys.

Categoria XIV

Comprén els encunys A558 a A705 (N = 148).

Nombre d'exemplars total F = 220.

Coeficient d'exemplars per encuny: 220 / 148 = 1,49. La mitjana de la categoria continúa

situada en el valor 1, encara que el nombre d'agrupacions amb valor 2 resulta més elevat que en

anteriors casos; a més a més, també hi ha un major nombre de classes amb valor 3. A banda, la

mitjana es troba trencada per dues classes amb valor 5, una amb valor 6 i una altra amb valor 7. Per

aquesta raó, malgrat la dispersió dels encunys, el coeficient se sitúa entre 1 i 2.

Equival als grups de catàleg III.9a, III.9b, III.9-1a i III.9-1b, dins l'estil IV.

Característiques:  semblant  a l'anterior  categoria,  amb la  diferència  que el  vestit  es troba

dividit en tres espais, un central i un a cada banda per a indicació de les mànegues, i cadascun d'ells

carrega una flor de cinc pètals, que pot aparèixer en dues posicions. Al coll es manténen els cinc

serrells semicirculars. Els caràcters de la llegenda són de tradició romànica.

Valoracions: no canvia respecte a les anteriors categories, dispersió alta dels encunys.
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Categoria XV

Comprén els encunys A706 a A710 (N = 5).

Nombre d'exemplars total F = 7.

Coeficient d'exemplars per encuny: 7 / 5 = 1,40. Com en els casos anteriors, la majoria de

les agrupacions d'encunys comprénen solament una observació, per la qual cosa la tendència del

coeficient és la del valor 1. En un cas, la mitjana es veu trencada per una agrupació amb 3 monedes.

Equival als grups de catàleg III.10a i III.10b, dins l'estil IV.

Característiques: com l'anterior, però les flors del vestit són de sis pètals. Els caràcters de la

llegenda continúen sent de classe B.

Valoracions: dispersió alta dels encunys.

Regnat Categoria N F Coeficient

Pere II
I 2 2 1

II 1 1 1

Alfons II

III 72 134 1,86

IV 1 6 6

V 5 5 1

VI 4 4 1

Jaume II

VII 22 33 1,50

VIII 8 10 1,25

IX 75 97 1,29

X 28 41 1,46

XI 84 124 1,48

XII 187 239 1,28

XIII 66 78 1,18

XIV 148 220 1,49

XV 5 7 1,40

Quadre 80. Categories dels encunys d'anvers del tresor.

7.1.2. Estudi dels encunys de revers.

L'agrupació dels encunys de revers comprén un nombre total N = 847, amb un exemplar que

ha rebut, també, nombre d'encuny, però que ha restat com a indeterminat a causa del seu dolent estat

de conservació (Llib.87, R. Indet. 1).
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a) Grup I – Pere II.

S'han  establert  dues  categories  d'encunys,  com  ocorria  amb  els  anversos.  Tots  dos

coincideixen  amb  els  grups  de  classificació  de  catàleg  proposats  en  el  present  treball,  i

desenvolupats en el capítol 6.

Categoria I

Comprén els encunys R1 i R2 (N = 2).

Nombre d'exemplars total F = 3.

Coeficient d'exemplars per encuny: 3 / 2 = 1,5. 

Equival al grup de catàleg I.1.

Característiques: creu grega,  lleugerament potençada,  passant,  i  que divideix el  camp en

quatre quarters. Els anells es troben en els quarters primer i quart, mentre que els grups de tres punts

se sitúen en els espais segon i tercer. Llegenda gravada amb caràcters de tipus gòtic.

Valoracions: l'encuny A2 agrupa un revers que apareix en una moneda d'Alfons II (A81), la

qual cosa indica que un o més dels reversos de Pere II van ser reutilitzats en l'encunyació posterior,

a  causa,  segurament,  de la  curta  durada de l'emissió de Pere el  Gran i  de la immobilitat  de la

llegenda de revers en els dos regnats. Els encunys d'anvers, no obstant, serien desestimats, ja que el

nom del monarca hauria de canviar.

Categoria II

Comprén els encunys R3 (N = 1).

Nombre d'exemplars total F = 1.

Coeficient d'exemplars per encuny: 1 / 1 = 1. 

Equival al grup de catàleg I.2.

Característiques:  veure  la  descripció  de  la  peça  Llib.3  -  Botet.179  desenvolupada en  el

capítol 3.3 del present treball.

Valoracions: únic.

Com  en  els  anversos,  la  representació  és  massa  reduïda  com  per  a  poder  arribar  a

conclusions fiables. No obstant, el fet que un dels encunys d'aquest grup compartisca observació
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amb una moneda d'Alfons II ens indica l'existència d'una possible perduració o reutilització, molt

residual per una altra banda, d'encunys entre dues emissions, de reis diferents, idèntiques en motius

i llegenda de revers. El fet que n'aparega un en una mostra tan reduïda com la del tresor del carrer

de  la  Llibertat  podria  mostrar  que  no  es  tractaria  d'un  cas  aïllat,  sinó  que,  en  futurs  estudis

d'encunys, podrien aparèixer-ne més.

b) Grup II – Alfons II.

Agrupa 149 peces, com en el cas dels anversos, quatre de les quals corresponen a monedes

amb mòdul i valor de mig croat. Les altres dues s'han classificat com a encunys indeterminats, per

les  mateixes  causes  exposades  abans:  una de les peces no ha estat  netejada,  mentre  que l'altra

presenta un estat de conservació deficient.

Categoria III

Comprén els encunys R4 a R125, a excepció dels grups R103-R104 i R109-R112 (N = 116).

Nombre d'exemplars total F = 143.

Coeficient d'exemplars per encuny: 143 / 116 = 1,23. Els conjunts d'encunys s'agrupen en el

valor 1, amb alguns pics de dos valors (19 agrupacions) i de tres valors (quatre conjunts).

Equival als grups de catàleg II.1a i II.2a.

Característiques:  com l'anterior.  Caràcters de la  llegenda de tradició romànica.  Una creu

passant, equilàtera i lleugerament eixamplada en els seus quatre extrems, divideix el camp en quatre

quarters, ocupat el primer i quart per una anella, i el segon i tercer per una agrupació de tres punts

cadascun. 

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria IV

Comprén els encunys R103 i R104 (N = 2).

Nombre d'exemplars total F = 2.

Coeficient d'exemplars per encuny: 2 / 2 = 1. Una única observació per cada encuny.

Equival al grup de catàleg II.1b.
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Característiques: com l'anterior, però amb la següent disposició d'ornaments en els quarters:

en el primer i quart apareixen els grups de tres punts, mentre que l'anella ho fa en el segon i tercer

espai. Caràcters de tradició romànica.

Valoració: dispersió alta dels encunys, encara que la mostra resulta molt poc representativa.

Categoria V

Comprén els encunys R109 a R112 (N = 4).

Nombre d'exemplars total F = 4.

Coeficient d'exemplars per encuny: 4 / 4 = 1. Una única observació per cada encuny.

Equival al grup de catàleg II.3a.

Característiques: la descripció és l'oferida per a les peces de mig croat en el capítol VI del

present treball, amb la següent disposició d'ornaments en els quarters: en el primer i quart apareix

una anella,  mentre que els  grups de tres punts ho fan en el  segon i  tercer espais.  Caràcters de

tradició romànica.

Valoració: dispersió alta dels encunys, encara que la mostra resulta molt poc representativa.

c) Grup III – Jaume II.

Conté,  com ocorria  amb els  encunys  d'anvers,  841 monedes.  En el  cas  de Jaume II,  la

dispersió de les categories d'encuny és major, perquè sembla que els reaprofitaments d'encunys no

foren usuals o, almenys, no se n'ha pogut trobar cap en l'estudi realitzat a partir de les monedes del

tresor del carrer de la Llibertat.  A banda, sembla haver existit  una producció alta d'encunys de

revers per a abastir totes les emissions d'aquest monarca.

Categoria VI

Comprén els encunys R126 a R138 (N = 13).

Nombre d'exemplars total F = 14.

Coeficient d'exemplars per encuny: 14 / 13 = 1,08. Una única observació per cada encuny, a

excepció de l'encuny R132, el qual trenca la tendència de la mitjana.

Equival al grup de catàleg III.1a.

Característiques: caràcters de la llegenda de tradició romànica. Com en l'anvers, la llegenda

del revers presenta, en general, caràcters descurats i mal composats. No obstant, el disseny dels
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quatre espais que la creu passant equilàtera forma al camp de la moneda respecta el mòdul que

presentaven els croats anteriors. En aquest cas, els espais primer i quart conténen una anella, mentre

que els espais segon i tercer un grup de tres punts cadascun.

Valoració: dispersió bastant alta dels encunys.

Categoria VII

Comprén els encunys R139 a R152 (N = 14).

Nombre d'exemplars total F = 17.

Coeficient d'exemplars per encuny: 17 / 14 = 1,21. Una única observació per cada encuny, a

excepció de dos grups, que recullen dos i tres valors.

Equival al grup de catàleg III.1b.

Característiques: caràcters de la llegenda de tradició romànica. Com ocorria en l'anvers, la

llegenda del revers presenta, en general, caràcters descurats i mal composats. Per la seua banda, el

disseny dels quatre espais que la creu passant equilàtera forma al camp de la moneda respecta el

mòdul que presentaven els grossos anteriors. En aquest cas, els espais primer i quart conténen el

grup de tres punts, mentre que els espais segon i tercer una anella cadascun.

Valoració: dispersió dels encunys bastant alta.

Categoria VIII

Comprén els encunys R153 i R154 (N = 2).

Nombre d'exemplars total F = 2.

Coeficient d'exemplars per encuny: 2 / 2 = 1. Una única observació per cada encuny.

Equival al grup de catàleg III.2a.

Característiques: canvi en el desenvolupament de la llegenda. Des d'ara, la B de Barchinona

apareixerà en l'últim quarter deixat per la creu equilàtera, la qual cosa permet disposar de major

espai en el tercer quarter per a ficar-hi una R i ometre el signe d'abreviatura que fins aleshores havia

aparegut en aquest lloc. No obstant, la I de Barchinona continúa elidida. Pel que fa a la posició dels

ornaments, en els espais primer i quart apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup de tres

punts. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: representació molt reduïda per a poder extraure cap mena de conclusió.
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Categoria IX

Comprén els encunys R155 a R159 (N = 5).

Nombre d'exemplars total F = 8.

Coeficient d'exemplars per encuny: 8 / 5 = 1,60. Hi ha tendència a la concentració, pel fet

que l'encuny R155 agrupa quatre valors, el qual eleva el coeficient, però la dispersió continúa sent

alta.

Equival al grup de catàleg III.2b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: dispersió alta dels encunys, malgrat el resultat del coeficient.

Categoria X

Comprén els encunys R160 a R185 (N = 26).

Nombre d'exemplars total F = 28.

Coeficient d'exemplars per encuny: 28 / 26 = 1,08. Una única observació per cada encuny,

menys dues agrupacions que trenquen la tendència de la mitjana.

Equival al grup de catàleg III.3a.

Característiques: en els espais primer i quart apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup

de tres punts. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria XI

Comprén els encunys R186 a R249 (N = 64).

Nombre d'exemplars total F = 71.

Coeficient  d'exemplars  per  encuny:  71  /  64  =  1,11.  La  categoria  tendeix  a  agrupar  les

observacions en un valor per cada encuny.

Equival al grup de catàleg III.3b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: dispersió alta dels encunys.
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Categoria XII

Comprén els encunys R250 a R269 (N = 20).

Nombre d'exemplars total F = 21.

Coeficient d'exemplars per encuny: 21 / 20 = 1,05. Una única observació per cada encuny,

menys una agrupació que trenca la tendència de la mitjana, amb dos valors.

Equival al grup de catàleg III.4a.

Característiques: en els espais primer i quart apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup

de tres punts. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: dispersió molt alta dels encunys.

Categoria XIII

Comprén els encunys R270 a R283 (N = 14).

Nombre d'exemplars total F = 18.

Coeficient d'exemplars per encuny: 18 / 14 = 1,29. 

Equival al grup de catàleg III.4b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: dispersió més moderada que en la categoria anterior, encara que segueix sent alta.

Categoria XIV

Comprén els encunys R284 a R334 (N = 51).

Nombre d'exemplars total F = 67.

Coeficient d'exemplars per encuny: 67 / 51 = 1,31. La tendència al valor 1 es veu trencada

per l'aparició d'encunys que agrupen entre 2 i 5 valors, però la tendència de la mitjana continúa

trobant-se al voltant de l'1.

Equival als grups de catàleg III.5a i III.6a.

Característiques: en els espais 1 i 4 apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup de tres

punts. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: dispersió alta dels encunys.
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Categoria XV

Comprén els encunys R335 a R387, a excepció de l'encuny R356 (N = 52).

Nombre d'exemplars total F = 63.

Coeficient d'exemplars per encuny: 63 / 52 = 1,21. 

Equival als grups de catàleg III.5b i III.6b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria XVI

Comprén l'encuny R356 (N = 1).

Nombre d'exemplars total F = 1.

Coeficient d'exemplars per encuny: 1 / 1 = 1. Únic.

Equival al grup de catàleg III.5-2b.

Característiques: el revers presenta el caràcter A de tradició romànica, i no gòtic com la resta

de la llegenda. Els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els espais segon i

tercer una anella cadascun.

Valoració: poc representatiu. Es tracta d'un error de composició de l'encuny.

Categoria XVII

Comprén els encunys R388 a R499 (N = 111).

Nombre d'exemplars total F = 124.

Coeficient d'exemplars per encuny: 124 / 111 = 1,12. Tendència de la mitjana a agrupar-se al

voltant del valor 1.

Equival al grup de catàleg III.7a.

Característiques: en els espais 1 i 4 apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup de tres

punts. Caràcters de classe B.

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria XVIII

Comprén els encunys R500 a R585 (N = 85).

Nombre d'exemplars total F = 99.
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Coeficient d'exemplars per encuny: 99 / 85 = 1,16. 

Equival al grup de catàleg III.7b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de tradició romànica.

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria XIX

Comprén l'encuny R586 (N = 1).

Nombre d'exemplars total F = 1.

Coeficient d'exemplars per encuny: 1 / 1 = 1. Valor únic.

Equival al grup de catàleg III.5-1a.

Característiques: en els espais primer i quart apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup

de tres punts. Caràcters de classe C.

Valoració: mostra no representativa.

Categoria XX

Comprén els encunys R587 a R590 (N = 4).

Nombre d'exemplars total F = 4.

Coeficient d'exemplars per encuny: 4 / 4 = 1. Un valor per cada encuny.

Equival al grup de catàleg III.5-1b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de tipus gòtic.

Valoració: mostra poc representativa.

Categoria XXI

Comprén els encunys R591 a R641 (N = 51).

Nombre d'exemplars total F = 57.

Coeficient d'exemplars per encuny: 57 / 51 = 1,12. 

Equival al grup de catàleg III.8a.

Característiques: en els espais primer i quart apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup

de tres punts. Caràcters de tradició romànica.

Valoració: dispersió alta dels encunys.
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Categoria XXII

Comprén els encunys R642 a R660 (N = 19).

Nombre d'exemplars total F = 21.

Coeficient d'exemplars per encuny: 21 / 19 = 1,10. La mitjana s'agrupa al voltant del valor 1,

amb dues categories que la trenquen, amb dos valors.

Equival al grup de catàleg III.8b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de classe B.

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria XXIII

Comprén els encunys R661 a R715 i R758 a R795 (N = 93).

Nombre d'exemplars total F = 113.

Coeficient d'exemplars per encuny: 113 / 93 = 1,21. 

Equival al grup de catàleg III.9a.

Característiques: en els espais primer i quart apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup

de tres punts. Caràcters de tradició romànica.

Valoració: la dispersió dels encunys segueix sent alta.

Categoria XXIV

Comprén els encunys R716 a R757 i R797 a R817 (N = 63).

Nombre d'exemplars total F = 75.

Coeficient d'exemplars per encuny: 75 / 63 = 1,19. 

Equival al grup de catàleg III.9b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de tradició romànica.

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria XXV

Comprén els encunys R818 a R832 (N = 15).

Nombre d'exemplars total F = 17.
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Coeficient d'exemplars per encuny: 17 / 15 = 1,13. 

Equival al grup de catàleg III.9-1a.

Característiques: en els espais primer i quart apareix una anella, i en el segon i tercer, el grup

de tres punts. L'element CIVI, en aquest cas, no es troba separat. Caràcters de tradició romànica.

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria XXVI

Comprén els encunys R833 a 844 (N = 12).

Nombre d'exemplars total F = 15.

Coeficient d'exemplars per encuny: 15 / 12 = 1,25. 

Equival al grup de catàleg III.9-1b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais  segon i  tercer  una anella  cadascun.  L'element  CIVI,  en aquest  cas,  no es  troba  separat.

Caràcters de tradició romànica.

Valoració: dispersió alta dels encunys.

Categoria XXVII

Comprén els encunys R845 a 847 (N = 3).

Nombre d'exemplars total F = 4.

Coeficient d'exemplars per encuny: 4 / 3 = 1,33. 

Equival al grup de catàleg III.10b.

Característiques: els espais primer i quart conténen el grup de tres punts, mentre que els

espais segon i tercer una anella cadascun. Caràcters de tradició romànica.

Valoració: dispersió alta dels encunys.
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Regnat Categoria N F Coeficient

Pere II
I 2 3 1,50

II 1 1 1

Alfons II

III 116 143 1,23

IV 2 2 1

V 4 4 1

Jaume II

VI 13 14 1,08

VII 14 17 1,21

VIII 2 2 1

IX 5 8 1,60

X 26 28 1,08

XI 64 71 1,11

XII 20 21 1,05

XIII 14 18 1,29

XIV 51 67 1,31

XV 52 63 1,21

XVI 1 1 1

XVII 111 124 1,12

XVIII 85 99 1,16

XIX 1 1 1

XX 4 4 1

XXI 51 57 1,12

XXII 19 21 1,10

XXIII 93 113 1,21

XXIV 63 75 1,19

XXV 15 17 1,13

XXVI 12 15 1,25

XXVII 3 4 1,33

Quadre 81. Categories dels encunys de revers del tresor.

7.2. ESTUDI DELS ENLLAÇOS.

Determinar els enllaços existents entre els encunys d'anvers i els encunys de revers resulta

essencial per a poder obtenir conclusions al voltant dels volums d'encunyació, la dispersió de la

circulació monetària i els ràtios de producció. En una mostra tan àmplia com la que s'ha escollit del
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tresor del carrer de la Llibertat (1001 monedes, pertanyents als regnats de Pere II, Alfons II i Jaume

II), resulta molt complicat mostrar d'una manera gràfica les relacions entre anversos i reversos,

sobretot pel fet que alguns enllaços poden agrupar dues monedes separades per més de dues-centes

observacions. Per aquesta raó, s'ha optat per bastir dos quadres que mostren la relació entre els

encunys, i la freqüència dels enllaços, tant en anvers com en revers; pensem que són dues taules

senzilles de consultar,  pel fet  que els resultats  de l'anàlisi  es reflecteixen en ambdós sentits, en

anvers-revers i en revers-anvers (quadre 140). 

El primer que s'adverteix, tant en els enllaços anvers-revers, com en els enllaços revers-

anvers, és la tendència de la freqüència al valor 1. És a dir, la majoria dels encunys, tant d'anvers

com de revers, presenten un únic enllaç; els pics màxims se sitúen en set enllaços en el cas dels

anversos, i en cinc enllaços en el cas dels reversos, però en els dos casos, aquest resultat apareix

solament una vegada en tota  la distribució.  En els  anversos,  els  enllaços solen presentar major

nombre d'observacions, sent freqüents els valors de 2 i 3, un poc menys freqüents els de 4, i poc

freqüents els de 5 i 6. Pel que fa als reversos, hi ha una forta tendència al valor 1, encara que el

valor 2 comprén bastants enllaços; el valor 3, en canvi, resulta molt poc freqüent, i els valors 4 i 5

resulten gairebé anecdòtics. 

Aquesta distribució determina un major nombre de relacions d'anvers cap a revers, que no a

l'inrevés. Es tracta d'una tendència normal, pel fet que el nombre d'anversos sol ser, en qualsevol

emissió de moneda a martell des de l'Antiguitat, major que el de reversos, un fet que s'explica pel

desgast: mentre que els encunys d'anvers, o piles, es troben fixats al banc del moneder, els trossells

o encunys de revers són elements mòbils, i els que reben el cop de mall cada vegada per a marcar

els cospells. Per tant, els trossells sofreixen un major desgast i es trenquen amb més facilitat que no

les piles, raó per la qual han de ser substituïts de manera contínua per exemplars nous: açò provoca

que un encuny d'anvers es relacione amb un major nombre de reversos.

Amb  l'estudi  dels  enllaços  dels  encunys,  s'ha  pogut  comprovar  com  algunes  relacions

agrupen dues o més monedes que comparteixen anvers i revers: aquesta característica determina

que les monedes implicades han estat batudes amb la mateixa parella d'encunys. Cal recordar que el

funcionament de la seca estableix que piles i trossells siguen recollits al finalitzar cada dia pels

guardes de la moneda, i es custodien en una caixa fins la jornada següent, quan s'han de repartir de

nou als moneders de manera aleatòria. El fet de trobar dues o més monedes d'una agrupació batudes

amb  una  mateixa  parella  d'encunys,  implica  diverses  hipòtesis:  a)  que  el  sistema  aleatori  de

repartiment dels encunys no fóra tan atzarós com es pensa; b) que el nombre de moneders i, per
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tant, d'encunys, treballant al mateix moment fóra reduït, la qual cosa augmentaria les possibilitats de

repartir la mateixa parella d'encunys en dues jornades de treball distintes; c) que els encunys es

guardaren de manera ordenada i, per tant, les parelles d'una jornada es respectaren en la següent; d)

que les monedes implicades fóren encunyades durant la mateixa jornada de treball, la qual cosa

valdria a dir, vist el volum de monedes que s'han estudiat en el present treball, que el ritme de

producció diari seria molt alt. De totes les hipótesis plantejades, ens inclinem a pensar que la darrera

és la més probable (encara que per a certes emissions no pot descartar-se tampoc la segon), perquè

si el sistema de repartiment no fóra tan aleatori o les parelles d'encunys es respectaren d'una jornada

de treball a una altra, el nombre de grossos encunyats amb la mateixa parella d'encunys seria molt

més elevat. El nombre de moneders i d'encunys actuant alhora en una emissió podria haver estat

reduït, però vista la quantitat de moneda grossa encunyada i la dispersió dels encunys que hem

trobat en el tresor del carrer de la Llibertat, el ritme de batiment hauria de ser realment elevat.

De la mateixa manera, existeixen enllaços d'encunys entre grups bibliogràfics, és a dir, entre

categories de classificació establertes per A. Badia i M. Crusafont en els seus respectius catàlegs.

Ocorre  sobretot  amb els  reversos,  pel  fet  que  el  seu  patró  resulta  menys  variable  que  el  dels

anversos: una moneda d'una determinada categoria de catàleg apareix enllaçada amb una altra que

pertany a  un segment  del  catàleg  distint.  Açò demostra,  d'una banda,  que  els  canvis  d'estil  no

resulten del tot determinants per a delimitar una emissió, i que els dissenys dels reversos resulten

més reaprofitables, i ténen una vida més llarga, que no els anversos, subjectes a un major nombre de

canvis. Aquest fet pot estar relacionat amb dues qüestions: una d'elles, més teòrica que pràctica, té a

veure amb la necessitat de no alterar el patró del revers, que és còpia exacta dels diners de tern de

Barcelona i la garantia del cert poder que exerceix la ciutat de Barcelona sobre la moneda grossa; la

següent és de caràcter pràctic, ja que els reversos presenten molts menys detalls que els anversos i,

per tant, les seues variacions són menors, pel fet que els únics motius que llueixen, a banda dels

caràcters de la tipografia de la llegenda, són una creu i altres dos punxons distints, un per a la

confecció de l'anella i l'altre per a gravar cadascun dels punts dels grups que carreguen els quarters.

A causa  d'aquesta  major  durada  dels  motius  dels  reversos,  s'ha  pogut  documentar  la

reutilització d'un encuny de revers en dos regnats distints. Es tracta de l'encuny R2, fabricat per a

utilitzar-lo en el batiment encetat per Pere II, i emprat de nou en l'emissió del seu successor, Alfons

II. L'explicació a aquest fet poc usual sembla resultar senzilla: la continuïtat tant en anversos com

en reversos entre els dos regnats és absoluta, i els únics canvis que s'introdueixen en els grossos

d'Alfons II respecte als de Pere el Gran ténen a veure amb la substitució del nom del monarca i, en
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el que sembla una curta tirada d'encunys, l'abreviatura de la paraula DEI en la llegenda de l'anvers.

Tant en anvers com en revers, la tipografia canvia de gòtica a classe B, però sembla que un dels

encunys de revers de Pere el Gran seria reaprofitat, malgrat la seua llegenda bastida amb caràcters

gòtics,  de  manera  casual  o  intencionada,  ja  que  els  motius  i  la  llegenda  continuaven  sent  els

mateixos. A més a més, la curta durada de l'emissió de Pere II no permetria que tots els encunys

fóren  amortitzats,  i  molts  d'ells,  bastant  nous,  haurien  de  ser  desestimats;  de  fet,  l'encuny

documentat no presenta cap marca de desgast, la qual cosa indica que fou poc o gens usat. Els

anversos, per la seua banda, sí serien rebutjats per complet.

7.3. VALORACIONS.

Realitzar una estimació del volum d'encunys resulta arriscat i complicat, pel fet que, com ja

s'ha indicat abans, la majoria de les observacions tendeixen a agrupar un únic valor. Si atenem a

càlculs de volum d'argen durant el regnat de Jaume II (veure el capítol 3 del present treball), podem

aproximar una xifra. Per exemple, l'emissió de 1327, al càrrec de la qual es trobava Guillem Vicens,

es va autoritzar al rei amb una quantitat de 56.850 marcs d'argent lligats, havent de retre, només en

unitats, 4.093.200 peces: un batiment molt elevat i de gran volum. Si acceptem que aquesta emissió

es correspon amb els tipus bibliogràfics Cru.2155, Cru.2156 i Cru.2157, podrem aproximar-nos a la

gran dispersió de les peces, ja que en el tresor del carrer de la Llibertat només apareixen 230 unitats

d'aquests tipus bibliogràfics, o el que és el mateix, al voltant d'un 1,80% del càlcul teòric que s'ha

realitzat. Li corresponen 219 encunys d'anvers i 257 de revers, de manera que, amb una senzilla

operació matemàtica, podriem calcular 3.897.438,26 encunys d'anvers i 4.573.706,09 encunys de

revers necessaris per a poder portar a terme l'emissió, unes xifres que ens semblen del tot irreals i

desviades, basades en un càlcul erroni, ja que pressuposa que la majoria de les agrupacions/encunys

tendirien cap a un valor N = 1. No obstant, si acceptem els càlculs d'A. Roma, podem apropar-nos

millor als encunys que serien necessaris per a realitzar una emissió com la de l'any 1327: si un

encuny tenía una vida útil d'entre 1000 i 3000 monedes abans de ser substituït881, els encunys de

l'emissió que estem tractant haurien de situar-se entre 1.364,40 i 4.093,20, una xifra molt més real i

amb la qual hauriem pogut identificar en el tresor del carrer de la Llibertat entre el 2,99% i el 8,96%

dels encunys d'anvers i entre el 3,50% i el 10,52%  dels encunys de revers.

881 Veure la nota 862.
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De qualsevol manera, és una xifra que no s'allunya massa tampoc dels estudis anglesos sobre

encunyació  baixmedieval.  Per  exemple,  les  seques  de  Londres  y  Canterbury  van  batre,  entre

setembre de 1299 i setembre de 1300, al voltant de 31.183.200 monedes, amb una estimació de

4.042  encunys.  D'aquesta  quantitat  d'encunys,  1.347  correspondrien  a  anversos,  i  cada  anvers

rendria una mitjana de 23.150 monedes, la qual cosa s'allunya molt de la xifra proposada per A.

Roma. Entre juny i setembre de 1300, la seca de Newcastle va batre 1.250.400 monedes,  amb

només 162 encunys,  dels quals 54 eren anversos: cada anvers hauria retut al voltant de 23.155

monedes. Per a finalitzar, amb 384 encunys, 128 d'ells d'anvers, les seques de York i Hull obrarien

4.264.800 monedes, amb un ritme de 33,319 monedes per cada encuny d'anvers. Els ritmes de canvi

d'encunys, sota aquestes condicions de treball, havien de ser molt elevats: la seca de Durham, en

1300 va demanar el canvi per nous encunys de dos jocs el 24 de maig, 1 joc el 31 de maig, dos jocs

l'11 de juny, 3 jocs el 17 de juny. 2 jocs els 25 de juny, 3 jocs el 2 de juliol i dos jocs el 16 de juliol.

Cada pocs  dies s'havien d'efectuar  substitucions;  cada joc comptaria  amb una pila  i  dos  o tres

trossells, com a mitjana. I açò només amb tres moneders treballant en la dita seca. A més a més, cal

tindre  en  compte  la  contínua  entrega  d'encunys  obrats  per  l'obridor  o  obridors  al  llarg  de  la

producció: la seca de York rebia cada pocs dies jocs d'encunyar, dos trossells el 25 d'agost de 1300,

un trossell i dues piles el 27 d'agost, 4 trossells l'1 de setembre, dues piles i dos trossells el 5 de

setembre,  dos  trossells  el  6  de  setembre;  sembla  que,  quan  els  encunys  estaven  acabats,  els

gravadors els entregaven al responsable de la casa de la moneda882. 

Per a l'emissió de Jaume II portada a terme en la seca de Barcelona entre els anys 1318 i

1320/1321, s'autoritzaren 100.000 marcs d'argent sense lligar: si apliquem l'increment que suposa la

lliga, el total rendiria poc menys de 7,5 milions de monedes. Si prenem com a referència aquesta

xifra,  s'haurien  d'haver  emprat  en  el  batiment  entre  2.500  i  7.500  encunys  distints,  segons,

novament, el càlcul d'A. Roma. Acceptant que aquesta emissió correspon amb el tipus bibliogràfic

Cru.2154, obtindriem 271 encunys d'anvers i 306 encunys de revers (coeficient 1:13, entre 1 i dos

reversos per cada anvers; com que contè una fracció, s'aproxima a una mitjana de dos exemplars per

anvers, la qual cosa dóna un ràtio 1:2), una xifra que encaixa amb la proposta anglesa que hem vist

en  el  paràgraf  anterior.  Si  apliquem  el  càlcul  anglés  als  anversos,  tindriem  una  producció

aproximada de 6.233.000 peces, comptant que cada anvers retria unes 23.000 monedes.

882 M. Mate, "Coin dies under Edward I an II", pp. 211, 213, 215. Per a una major quantitat de dades respecte a volums
d'encunyació i ràtios de producció de moneda per encuny, remetem al quadre de l'apèndix B, op. cit., pp. 217-218. En
tots els casos, sembla complir-se una mitjana 1:2 anvers-revers.
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Emissió Volum autoritzat Càlcul talla (72/M) Càlcul volum M. Mate883

1294 - - -

1309/1311 - - -

1317 6.000 marcs (sense lligar?) 432.000 / 449.424 644.000

1318-1320
100.000  marcs  d'argent  sense
lligar (+ addició)

7.490.000 (aprox.) 6.233.000

1322/23-1327 56.850 marcs lligats 4.093.200 5.037.000

Quadre 82. Estimació de volum d'encunyació a partir de les dades documentals i dels encunys localitzats.

Si apliquem el càlcul basat en les estimacions angleses al regnat d'Alfons II, obtenim un

volum  d'encunyació  d'aproximadament  1.817.000  monedes  grosses  d'argent.  Sembla  una  xifra

baixa, sobretot en comparació amb les gran autoritzacions del regnat de Jaume II. De qualsevol

manera, encaixa molt bé amb les estimacions de l'Anglaterra baixmedieval: cap al 1300, la seca

d'Exeter va batre 928.800 monedes amb 120 encunys, dels quals 40 corresponien a anversos; en el

cas que ens ocupa, s'han pogut identificar 79 encunys d'anvers. Si tenim en compte que els croats

del tresor a nom d'Alfons II serien els que més van córrer (acceptant l'hipòtesi que l'atresorament es

formaria cap al regnat d'Alfons III), i patirien major grau de dispersió, la xifra mostra una bona

relació amb allò que va calcular en el  seu moment M. Mate884.  A partir  del resultat  de volum,

aplicant l'estimació d'A. Roma, obtindriem una aproximació teòrica d'entre 18.700  i 605 encunys

emprats, una xifra que continúa semblant-nos excessiva.

La  dispersió  dels  encunys  és  bastant  alta,  però  de  totes  maneres  els  resultats  són

representatius  i  vàlids  com per  a  realitzar  una  aproximació  hipotètica  als  volums  de  monedes

encunyades, ja siga a partir de les dades documentals, o des del propi càlcul d'encunys del tresor del

carrer de la Llibertat. En ser una acumulació de moneda circulada, més o menys temps, la dispersió

és elevada, però no massa: la concentració de diverses monedes encunyades amb el mateix trossell

o la  mateixa pila  ens indica que no correguéren durant un temps excessiu,  la qual  cosa hauria

afavorit  l'amplària dels resultats,  si  hagués ocorregut.  Sembla que la formació del tresor va ser

bastant ràpida; manca, no obstant, l'estudi dels encunys d'Alfons III i Pere III per a determinar si ha

una  major  concentració  en  aquests  dos  regnats,  la  qual  cosa  ens  confirmaria  que  les  monedes

d'aquests dos monarques van circular poc, pel fet que es van integrar amb rapidesa en el tresor del

carrer de la Llibertat.

883 A partir del càlcul dels anversos, segons les estimacions recollides en M. Mate, "Coin dies under Edward I an II".
884 M. Mate, "Coin dies under Edward I an II", p. 211.
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Categoria Coeficient anvers Coeficient revers

I 1 1,50

II 1 1

III 1,86 1,23

IV 6 1

V 1 1

VI 1 1,08

VII 1,50 1,21

VIII 1,25 1

IX 1,29 1,60

X 1,46 1,08

XI 1,48 1,11

XII 1,28 1,05

XIII 1,18 1,29

XIV 1,49 1,31

XV 1,40 1,21

XVI - 1

XVII - 1,12

XVIII - 1,16

XIX - 1

XX - 1

XXI - 1,12

XXII - 1,10

XXIII - 1,21

XXIV - 1,19

XXV - 1,13

XXVI - 1,25

XXVII - 1,33

Quadre 83. Resum dels coeficients de les categories d'encunys proposades.

El major problema que presenta el tresor és la tendència N = 1. Per a F. J. Mora, quan el

coeficient és equivalent a 1, i la mostra té més d'un sol exemplar, «tenemos cierto indeterminismo

que nos dice que es muy probable la existencia de más cuños, pero no nos concreta sobre cuál es la

cantidad  más  probable».  Quan  el  coeficient  tendeix,  en  canvi,  a  6,  «se  puede  afirmar  que

prácticamente todos los  cuños originales  se  hallan presentes en la  muestra»885.  En Jaume II,  la

885 F. J. Mora, "El coeficiente entre el número de ejemplares y el número de cuños", pp. 513-515.
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tendència a 1 amb més d'un exemplar per categoria es compleix en la anvers VI i en les de revers

VIII i XX, però no en la XVI ni en la XIX. És a dir, que en la categoria VI d'anvers i en la VIII i XX

de revers resulta molt probable que la quantitat d'encunys siga major, però no podem determinar

amb exactitud quina. Pel que fa a les categories de revers XVI i XIX, la probabilitat es troba en què

siguen encunyacions molt curtes, potser un únic encuny amb aquestes característiques que no torne

a repetir-se en tota l'emissió un cop finalitzada la seua vida útil. La resta de coeficients es troben

entre els valors 1 i 2, de manera que la probabilitat de tindre més encunys és segura, però no han

estat identificats encara, per la qual cosa pensem que en un futur, els estudis haurien de tendir cap a

l'anàlisi  d'encunys  dels  croats  amb l'ànim de  bastir  un  corpus  d'encunys  que  permeta  realitzar

càlculs de volum reals per a la seca de Barcelona entre els segles XIII i XIV.

El coeficient també ens indica la dispersió dels encunys de Jaume II. Les categories amb

coeficient igual a 1 i N > 1 presenten una dispersió alta, perquè només s'ha pogut identificar un sol

encuny en el tresor del carrer de la Llibertat, però el resultat ens diu que el nombre d'encunys ha de

ser més elevat. Aquells coeficients que se sitúen entre els valors 1 i 2 mostren una tendència a la

dispersió dels encunys més alta com més s'apropa el valor cap a 1, i més baixa com més ho fa cap a

2,  encara que en cap moment deixa de ser elevada.  Aquestes  dades ens  mostren un volum alt

d'encunys, com ja s'ha pogut calcular en els paràgrafs anteriors.

Malauradament,  no  tenim  dades  de  volum  d'argent  encunyat  per  al  regnat  de  Pere  II;

conservem solament tres encunys d'anvers i tres de revers, el coeficient dels quals tendeix a 1: ens

indica que, encara que en el tresor objecte del nostre estudi, hem identificat un sol encuny, han

d'haver-ne més, però juga en contra l'alta dispersió dels mateixos en una emissió de curta durada i,

se suposa, de baix volum. 

L'emissió d'Alfons II també és de curta durada; és possible que la seca no sofrira canvis

entre el batiment de grossos de Pere II i Alfons II, com fa suposar l'immobilitat dels tipus i dels

oficials,  ja que al  capdavant d'ambdúes s'hi  trobava el  mestre Berenguer  de Finestres.  Obrers i

moneders seguirien en els seus llocs, i solament hi hauria una aturada per a preparar i rebre els nous

encunys. Sembla confirmar la continuïtat el fet que un revers de Pere II haja estat reutilitzat amb els

nous anversos d'Alfons II. En poc menys de cinc anys de regnat, portaria a terme una emissió de

volum moderat; amb tot açò, cal tenir en compte que Alfons II també encunyà mitjos croats, en un

volum més  baix,  de  manera  que  el  càlcul  s'hauria  de  reduïr:  malauradament,  com els  quatre

exemplars que hem conservat en el tresor del carrer de la Llibertat equivalen a ràtios 1:1, amb un
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exemplar  per  cada  encuny,  ens  resulta  molt  complicat  realitzar  una  estimació  tant  de  volum

d'encunyació com d'encunys utilitzats en la seca. 

Pel que fa a la ràtio anversos-reversos, la xifra de 710/712 encunys d'anvers per 847/848 de

revers, marca un resultat d'1:1,19, el qual resulta molt baix per al que s'ha calculat en els treballs de

T. Marot i M. Clua, d'1:2,39, o per a les emissions d'Eduard II d'Anglaterra, d'1:2,06886. El nombre

de trossells és major que el de piles, com marquen tots els estudis estadístics i documentals (veure el

capítol 5 d'aquest treball), però no compleix els ràtios aproximats 1:2 – 1:3. Podriem atribuïr açò a

la dispersió detectada i als  grans volums d'emissió, sobretot del regnat de Jaume II, però per a

assegurar-ho  caldrà,  en  el  futur,  seguir  investigant  al  voltant  de  les  encunyacions  de  grossos

barcelonesos dels segles XIII i XIV. Sembla bastant segur, no obstant, que l'efecte de la mitjana ha

influït de manera important, i negativa, pel fet que la major part de les observacions se sitúen en el

valor N = 1; seria necessari localitzar noves monedes que puguéren recollir-se en els tipus d'encuny

o en les categories que s'han establert en aquest treball, amb la finalitat de renovar els càlculs ací

presentats.

Quant a les relacions d'encuny que, a grans trets, resulten complicades, més en la relació

anvers-revers que no en la relació revers-anvers. En la primera, existeixen agrupacions de fins a set

observacions de relació, mentre que en la segona, els enllaços solen tendir a 1. És un efecte normal,

pel fet que els reversos ténen una vida més curta i, per tant, la variabilitat és major; la durada dels

anversos els permet relacionar-se amb més reversos, que no a l'inrevés. També s'ha detectat que els

canvis d'estil en els anversos no marquen una divisió amb els reversos o, el que és el mateix, els

canvis en els  encunys d'anvers no simbolitzen un trencament amb els de revers,  que segueixen

utilitzant-se amb trossells distints. Només es produeixen canvis de grup d'anvers i revers quan hi ha

certs  canvis  en  l'emissió.  Per  aquesta  raó,  distintes  agrupacions  bibliogràfiques  comparteixen

reversos comuns.

886 M. Clua i T. Marot, "Aproximació a la circulació monetària", p. 596.
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8. ESTUDI TIPOGRÀFIC I ESTILÍSTIC DE LES MONEDES.

Poques vegades s'han realitzat  estudis tipogràfics de les llegendes monetàries medievals,

encara que, cada cop, són més els catàlegs que integren la reproducció tipogràfica dels caràcters.

Una de les primeres obres en adjuntar un quadre comparatiu de l'evolució de les lletres presents en

les llegendes de les encunyacions castellanes-lleoneses, entre els segles XI i XV, va ser el Catálogo

de la moneda medieval castellano-leonesa, de F. Álvarez Burgos, de l'any 1998887. En 2013, A.

Roma publicà un estudi  bastant  més acurat  de les  tipografies també de la  moneda castellana i

lleonesa, en el qual introduïa l'estudi dels tipus monetaris existents amb característiques romàniques

i amb característiques gòtiques, realitzant una important aportació a l'investigació en individualitzar

les llegendes de les monedes, reproduïnt els caràcters, i determinant una sèrie de sis punxons per a

la confecció de les lletres888. Malauradament, la brevetat del seu estudi no permet endinsar-se en

aquest aspecte, limitant-se solament a assenyalar aquest fet, i mostrant un llistat dels distints tipus

de  llegenda  que  apareixen  en  les  monedes  lleoneses  i  castellanes,  no  transcribint-los  amb  la

tipografia actual, sinó amb la tipografia de les peces. Aquestes aportacions, principalment, ens han

servit de base per a plantejar el present capítol.

Les següents pàgines se centren en l'estudi tipogràfic dels caràctars de les llegendes del

tresor  del  carrer  de la  Llibertat.  El  primer epígraf  es  troba dedicat,  de manera exclussiva,  a  la

classificació i explicació de tots els tipus que s'han pogut determinar, des del regnat de Pere II fins

el de Pere III. L'ordre plantejat es basa en tres classes:

• Classe A: gòtica arcaica (present solament en la peça Botet.179).

• Classe B: tipografia llatina o de tradició romànica, heretada de les capitals epigràfiques

clàssiques.

◦ Subtipus B-I: tipografia més arcaica.

◦ Subtipus B-II: tipografia més evolucionada.

• Classe C: gòtica.

◦ Subtipus C-I: models gòtics primerencs.

◦ Cubtipus C-II: models gòtics plens i tardans (darreres emissions de Pere III).

887 F. Álvarez Burgos, Catálogo de la moneda medieval castellano-leonesa, p. 9.
888 A. Roma, 2010: 18.

427



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

Cada classe es divideix en caràcters,  cadascun corresponent a una lletra,  i  cada caràcter

presenta variants principals, determinades per un número. Aquestes variants s'han definit a partir de

les  formes que  més  apareixen o a  partir  de  les  quals  es  desenvolupen variacions,  anomenades

subvariants, caracteritzades per un punt seguit d'un número, o per una lletra minúscula. Les variants

i subvariants aplegades han sorgit per canvis, intencionals o no, dels entalladors: algunes de les

subvariants han pogut estar causades bé per la pressió de l'encuny en colpejar el trossell amb el

mall,  bé  pel  trencament  o  desgast  dels  encunys;  aquest  fet  és  repetitiu  en  tota  la  descripció

tipogràfica de les llegendes dels croats.  Per aquesta raó,  també s'ha classificat  dins les variants

alguns errors, és a dir, formes que no segueixen el patró i que ténen a veure amb composicions

dolentes, mancança d'elements, trencaments o anomalies que no entren dins les subvariants: els

errors s'han classificat amb una lletra majúscula. Per a poder facilitar la comprensió i la consulta,

s'han realitzat làmines que recullen la totalitat de les formes descrites en el primer apartat (veure les

làmines incloses en l'annexe, numerades com a figura 112 fins figura 147).

El segon epígraf s'ha centrat en l'estudi de composició de les lletres, o el que és el mateix,

l'estudi  dels  punxons.  S'ha  dedicat  un  apartat  específic  a  analitzar  la  formació  dels  caràcters,

individualitzant  els  elements  necessaris  per  a  poder-los  gravar,  com havia  fet  A.  Roma  en  la

publicació de l'any 2013 que hem comentat més amunt. I, de la mateixa manera que en l'epígraf

anterior, es presenten diverses làmines que apleguen els punxons localitzats, classificats amb un

número que segueix a una lletra majúscula, A, B o C, que indica la classe tipogràfica a la qual

pertanyen (figures 148 a 152, en l'annexe d'aquest treball). Malauradament, es tracta solament d'un

avanç, que permet extraure algunes conclusions preliminars, però que en un futur podria aportar un

major volum d'informació si es compara amb altres encunys fora del tresor del carrer de la Llibertat

per a començar a crear un corpus tipogràfic.

Pel que fa a l'estudi de la representació reial, resulta imprescindible el treball de tesi doctoral

de M. Serrano, defensat en l'any 2005, amb el títol  La imagen figurativa del rey de Aragón en la

Edad Media. El primer capítol d'aquest treball de recerca estigué dedicat a l'estudi de la imatge del

monarca en les monedes, base que hem pres per a aportar algunes dades al voltant de la figuració

del rei en els grossos d'argent del carrer de la Llibertat, i exposar la seua evolució durant la primera

etapa del croat. De qualsevol manera, tampoc no cal oblidar aportacions com la de J. M. Martínez

de Aguirre per a les representacions gòtiques monetàries889, o el catàleg de l'exposició celebrada en

1998 al MNAC al voltant de la imatge del poder al llarg de la història de la moneda, coordinat per

889 J. M. Martínez de Aguirre, "La imagen del rey en la figuración gótica", Signos de identidad histórica para Navarra,
Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona: 1996, pp. 375-386.
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M. Campo, M. Clua i T. Marot890. Aquests treballs han estat el fonament de les pinzellades que

oferim en el darrer apartat d'aquest capítol, al voltant de l'evolució de la imatge del rei entre Pere II i

Pere III a partir dels croats del tresor del carrer de la Llibertat.

8.1. ESTUDI TIPOGRÀFIC.

L'estudi tipogràfic comprèn les tres categories que ja hem indicat abans: classe A o gòtica

arcaica,  classe  B,  llatina  o  de  tradició  romànica  (amb  un  únic  exemplar  de  gros  d'argent  que

presenta caràcters que hem denominat arcaïtzants) i classe C o gòtica, aquesta darrera dividida en

caràcters primerencs i caràcters plens i  tardans.  Per a la descripció de les lletres i  signes s'han

emprat els termes que s'usen en tipografia actual (figura 57).

A       b
Figura 57. Esquema de les parts tipogràfiques d'un caràcter.

8.1.1. Tipografia gòtica arcaica (classe A).

La tipografia que hem denominat arcaica apareix solament en un exemplar, corresponent als 

encunys A3 i R3, peça Llib. 3 / SIP 33787 (tipus bibliogràfic Botet.179).

Caràcter A.

Presenta una forma lleugerament arcaïtzada respecte les registrades per a aquesta lletra en la

resta del tresor del carrer de la Llibertat,  almenys pel que fa a la tipologia gòtica. Respòn a un

890 M. Campo, M. Clua, T. Marot (coords), La imatge del poder a la moneda, MNAC, Barcelona: 1998.
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esquema bàsic de quatre traços, dos d'ells realitzats mitjançant punxons, mentre que els dos restants

són traços gravats sense patró. El cos de la lletra, obert amb l'ajuda de punxons, és més gruixut a la

dreta que no a l'esquerra: l'asta muntant dreta, s'ha realitzat amb un punxó vertical, mentre que a

l'esquerra apareix un punxó de forma crebantada; ambdós es troben units en l'àpex gràcies a un traç

corbat, en forma de pont, gravat segurament sense ajuda de patró. Quan aquesta lletra  porta barra,

és fina i corbada, amb els extrems cap avall, com ocorre amb les barres que apareixen en el mateix

caràcter en la llegenda dels pirrals de Sicília de Pere II.

No és força comuna aquesta lletra en la tipografia catalana, llevat de l'escriptura llibrària.

En la tradició de les encunyacions monetàries barceloneses, que empren el tipus de lletra de tradició

romànica entre els segles IX i XIII, aquest tipus de caràcter no és massa habitual: sembla heretat

directament  de l'escriptura murària,  trobant-se present,  sobretot,  en els  filacteris  de les pintures

murals al llarg del segle XII, on una A de tipus corbat conviu amb les clàssiques de tradició llatina

de traços rectes, una mica oblicus i amb tendència triangular891.

El  tipus A1 no presenta barra, ja siga a causa d'un oblit de l'obridor, ja per la pressió de

l'encunyació,  que  no  ha  aconseguit  marcar-la  en  el  cospell.  De qualsevol  manera,  cal  tenir  en

compte l'alt grau de desgast de la moneda, i allò que hem considerat un tipus propi podria no ser-ho.

No obstant,  sembla necessari  fer-ne referència,  pel fet  que cap la possibilitat  que aquesta lletra

tinguera aquest aspecte formal des del primer moment.

Pel que fa al tipus A2, aquest és el model normal de la lletra A. Presenta les característiques

que s'han exposat en la descripció general. Carrega una sola barra, una mica corbada; no sembla

haver estat gravada amb l'ajuda d'un patró o punxó, sinó haver-se realitzat a mà amb els instruments

de gravació de l'obridor. Es planteja aquesta possibilitat pel fet que resulta molt més complicat i lent

encaixar un punxó menut en l'interior de la lletra que no procedir a una gravació a mà, i també

perquè les barres presenten diferències en cada caràcter en què apareixen (en aquest cas no resulta

tan evident com en els restants grups de monedes, en què la varietat formal és bastant major).

Caràcter B.

Aquesta  forma és  comuna en  l'escriptura  dels  filacteris  romànics  catalans;  pel  que fa  a

l'epigrafia monetària romànica dels comtats catalans, la seua execució no és la clàssica romana,

891 J. de  Santiago,  La epigrafía latina medieval en los condados catalanes (815 - circ. 1150),  Castellum,col·lecció
Temas Históricos, Madrid: 2003, p. 88. Aquest autor proposa per a les A de tipus corbat una cronologia compresa entre
l'any 1069 i el segle XII, moment en el qual major varietat d'A corbada apareix en l'escriptura murària catalana, amb
perduració residual posterior.
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caracteritzada  per  una  uniformitat  en  el  gruix  dels  traços,  sinó  que  respon  a  una  forma  amb

desigualtat  en  el  gruix,  sent  l'asta  més  grossa  que  els  dos  anells  laterals892.  En  l'epigrafia  no

monetària i en l'escriptura romànica catalana, aquest tipus s'hereta de la tipografia visigòtica: el

model amb separació entre els dos anells, sense contacte entre ells, però si amb l'asta muntant, pot

rastrejar-se  des  del  segle  XI  fins,  almenys,  la  segona  meitat  del  segle  XII,  segurament  amb

perduracions893.  Encara que llunyà,  és un precedent i  model  per a la  composició de la  lletra B

emprada en la llegenda de la peça Botet.179. Aquest model no torna a aparèixer en cap altra peça

del conjunt del tresor del carrer de la Llibertat  ni,  ara per ara,  en cap altre croat de la seca de

Barcelona.

Caràcter C.

Es tracta d'una C tancada. El caràcter C manté la forma clàssica d'un sol traç per al cos

principal de la lletra, de forma semicircular i orientat cap a la dreta, però en aquest cas presenta

l'afegit d'un traç vertical, una mica sinuós, per a tancar la lletra per la dreta i sembla que realitzat

sense ajuda de patró o punxó. Aquest traç vertical entra en contacte amb cadascundels trets de C,

sense sobrepassar-los. El mòdul és lleugerament inferior a la resta de caràcters que composen la

tipografia arcaica.

Fins el segle XIII, en les llegendes monetàries dels comtats catalans, no apareix el traç de

tancament o, almenys, no és gens habitual; de fet, ni els diners doblencs ni els ternals de Jaume I

presenten, en les seues respectives llegendes, un model de C tancada, sinó que la lletra es composa

oberta mitjançant un únic traç semicircular, amb la part inferior en forma de cúa, allargada més

enllà  del  cos  del  propi  caràcter.  Tampoc  les  capitals  romanes,  ni  les  romàniques,  mostren  la

presència de C tancades. El model el trobem entre les acaballes del segle XIII i les primeries del

segle  XIV,  emprat  en  els  pirrals  sicilians  o  en  els  reials  mallorquins,  quan  la  forma  sembla

convertir-se en habitual per a les llegendes de certs tipus monetaris.

Caràcter D.

Aquesta lletra és un herència directa de les capitals clàssiques, en concret de les capitals

epigràfiques  romanes;  va mantenir  la  seua forma essencial  al  llarg de tota  l'Edat  Mitjana,  amb

892 J. de Santiago, La epigrafía latina medieval, p. 285.
893 J. de Santiago, La epigrafía latina medieval, p. 62. 
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només variacions de mòdul o amplària, i certs afegits linials en els trets superior i inferior de l'asta,

com a reforçaments, per a l'embelliment de la lletra. Aquesta variant formal és la mateixa que es pot

veure en els grossos de Montpeller de Jaume I, en els pirrals d'argent sicilians de Pere II, en els

reials mallorquins i en els croats de la seca de Perpinyà.

La D es troba formada per dos traços: a l'esquerra, una asta grossa, realitzada amb un punxó

en forma d'I, i a la dreta un traç semicircular orientat cap a l'esquerra, que entra en contacte per la

banda superior i inferior amb l'anterior. En el cas de la peça del carrer de la Llibertat, la D es troba

tallada  pel  retall  parcial  de  la  llegenda;  s'ha  pogut  reconstruir  per  simetria  i  comparació  amb

l'exemplar publicat per J. Botet894.

Caràcter E.

És una de les dues lletres de tipus uncial localitzades en les llegendes de la peça Botet.179, i

el  model que seguiràn les E de la tipografia de tradició romànica. Es diferencia de les capitals

epigràfiques, emprades en altres àmbits escriptoris del mateix moment cronològic, per la seua forma

rotunda, allunyada dels traços vertical i horitzontals heretats de l'epigrafia romana. Aquest caràcter

pot rastrejar-se en l'escriptura llibrària pre-gòtica.

Es tracta d'una E tancada, de la mateixa manera que el caràcter C. El seu aspecte es troba

definit per un traç semicircular orientat a la dreta, realitzat amb punxó, de la mateixa manera que la

lletra C, tancat per una línia vertical que entra en contacte amb els trets del traç principal. Al  mig,

l'obridor  afegeix  un  braç  que  uneix  la  línia  de  tancament  amb el  cos  de  la  lletra,  i  que,  amb

seguretat, es gravà sense necessitat de patró. En aquest cas, a més a més, per a embellir la lletra, s'ha

disposat un remat linial o tret addicional en cada extrem del traç vertical de tancament.

Aquesta E no és comuna en l'epigrafia numismàtica dels comtats catalans anterior al segle

XIII:  les  monedes  d'aquest  període  empren  la  forma  capital  romana,  bastida  amb  tres  braços

horitzontals i un asta vertical, aquest darrer traç més gruixut que els altres; l'E de tipus uncial pot

rastrejar-se  des  de  l'any  1118,  almenys,  en  les  amonedacions  del  comtat  d'Urgell  (comtat

d'Ermengol  VI)895,  i  a  partir  de  la  dècada  dels  seixanta  del  segle  XIII  en  els  grossos  d'argent

encunyats per Jaume I a la seca de Montpeller. Els diners de Barcelona batuts per Jaume I, de

doblenc i  de tern,  continúen emprant  la  forma capital  epigràfica romana.  La lletra  E uncial  es

recupera en els grossos d'argent que Pere II fa encunyar a Sicília: l'E que apareix en els pirrals de

894 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, pp. 73-74.
895 J. de Santiago, La epigrafía latina medieval, p. 286.
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Pere el Gran presenta el mateix cos de forma semicircular que s'observa en la peça Botet.179, amb

tancament vertical fi, a la dreta, que entra en contacte per complet amb els dos trets, superior i

inferior, de la lletra, i dos trets addicionals, també un superior i un inferior, per a rematar aquest traç.

Caràcter G.

L'aspecte  d'aquest  caràcter  és  bastant  angulós.  Adopta  una  forma  en  espiral,  realitzada

mitjançant, almenys, dos punxons: aquell semicircular, a l'esquerra, emprat en les formes de C i E

per a formar la part principal del cos, i un de  menor grandària amb el mateix aspecte, amb el qual

es  dóna forma a la  banda dreta  i  al  blanc intern  de  la  lletra.  Pel  que fa  al  tret  o  reforçament

triangular superior,  no s'ha localitzat en aquesta tipografia una altra forma similar que puga fer

pensar en l'existència d'un patró particular, encara que cal recordar la dolenta conservació de la

moneda i la possibilitat que aquest no siga identificable; en absència d'un punxó triangular, com sí

apareix per a realitzar la lletra G en la tipografia de tradició romànica, ens inclinem a pensar que el

reforçament fou realitzat sense ajuda de patró, allargant el gravador amb els seus instruments el traç

fins donar-li l'aspecte desitjat896. És molt semblant a la G emprada en les emissions de grossos de

Montpeller encunyats per Jaume I, i en els pirrals sicilians de Pere II.

Caràcter I.

Heretada de la capital epigràfica romana, i utilitzada amb la mateixa forma al llarg de tota

l'Edat Mitjana per a l'escriptura majúscula de tots els àmbits. Formada per un únic punxó vertical, al

qual s'afegeix un tret apuntat en cadascun dels quatre extrems.

Caràcter N.

Es tracta de la segona de les lletres uncials localitzades en la tipografia arcaica; difereix de

l'N  majúscula  romana  en  el  fet  que  aquesta  és  arrodonida,  mentre  que  la  clàssica  es  bastia

mitjançant  dues  astes  verticals  units  per  una  asta  oblícua  que,  en  algunes  monedes,  com  les

896 De totes maneres, en el caràcter Q tipus A1, la cúa es realitza amb un punxó triangular, com el que apareix en la
tipografia  de tradició romànica  i  en la  tipografia  gòtica.  No sembla,  però,  que es  tracte de  la  mateixa  forma que
l'emprada per a realitzar el  remat de G tipus A1, perquè en aquest cas el traç resulta molt fi  i  apuntat,  i  l'aspecte
triangular ample que ténen els punxons mencionats no el trobem ací. No obstant, cal no perdre de vista la possibilitat,
pel fet que l'estat de conservació de la moneda ens obliga a treballar amb bastants hipòtesis.
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doblenques  o  les  ternals  barceloneses  de  Jaume I,  és  pràcticamente  horitzontal,  conferint-li  un

aspecte  d'H  majúscula.  No  resulta  massa  freqüent  en  l'escriptura  de  les  llegendes  monetàries

catalanes anterior al segle XII/XIII: l'N de tipus uncial apareix en els grossos d'argent de Montpeller

manats batre per Jaume I amb la mateixa forma que en la peça Botet.179, i en els pirrals sicilians de

Pere II. Continuarà emprant-se la forma arrodonida en les amonedacions de grossos d'argent de la

ciutat de Barcelona, i també en els reials mallorquins i en els grossos de Perpinyà del segle XIV. 

La forma bàsica d'aquesta lletra és idèntica a la del caràcter A tipus A1, reflectit de manera

simètrica  d'esquerra  a  dreta.  L'execució,  llavors,  està  caracteritzada  per  una  asta  muntant  a

l'esquerra i un traç crebantat a la dreta, units per un àpex en forma de pont, realitzat sense ajuda de

patró.  L'asta  vertical  presenta  trets  o  remats  apuntats  en  els  extrems inferiors  i  un  en  l'extrem

superior esquerre, com a solució per a l'embelliment del caràcter.

Caràcter O.

Aquest caràcter també és heretat de l'escriptura capital epigràfica clàssica, de manera que la

seua forma no varia al llarg de l'Edat Mitjana. La seua execució és molt senzilla: es tracta d'un òval

format per dos punxons semicirculars enfrontats, els braços dels quals s'uneixen, deixant un blanc

interior.

Caràcter Q.

És en la peça Botet.179 en l'única de les emissions de grossos d'argent de Barcelona que

apareix aquest caràcter, encara que seria utilitzat de nou en la llegenda de revers de les emissions de

diners  ternals barcelonesos de Pere III897.  La seua forma bàsica és idèntica a la descrita  per  al

caràcter O tipus A1, amb l'afegit d'una cúa triangular, situada en la banda inferior lletra, gravat,

sembla, amb un patró particular.

Caràcter R.

El  seu  aspecte  és  clàssic,  encara  que  una  mica  arcaic  comparat  amb  la  mateixa  lletra

composada en les llegendes d'emissions posteriors. Està formada per tres traços, una astra muntant a

897 Crusafont, Catàleg general de la moneda catalana, p. 397.
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l'esquerra, a la qual se li uneix un anell menut de forma semicircular, donant-li l'aspecte bàsic de la

lletra P majúscula clàssica. Un tercer traç, amb forma d'S allargada invertida, composa la cama del

caràcter, a la seua dreta i sense entrar en contacte amb el cos principal.

Caràcter S.

Hereva de la capital epigràfica romana, manté la seua forma bàsica al llarg de l'Edat Mitjana.

Presenta un mòdul menor que la resta de les lletres identificades en la llegenda de la peça Botet.179

i un aspecte més arcaic que l'adoptat per a les emissions posteriors o, fins i tot, per als grossos de

Montpeller  de  Jaume I  i  els  pirrals  sicilians  de Pere  II.  S'assembla,  quant  a  execució,  a  les  S

allargassades i tombades dels diners valencians de Jaume I.

La lletra està formada per la contraposició de dos punxons menuts de forma semicircular, un

damunt de l'altre, que entren en contacte en el centre del caràcter. L'acabament de l'extrem superior

es realitza apuntat i senzill, mentre que l'inferior mostra un allargament excessiu i desproporcionat

respecte al cos de la lletra, amb una forma eixamplada més trapezoïdal que no triangular.

Caràcter T.

La forma bàsica d'aquesta lletra ha estat adoptada de les capitals epigràfiques clàssiques,

però la seua execució varia tant de les formes romanes com de les romàniques majúscules, en què

els traços tendeixen a la màxima verticalitat i horitzontalitat. En aquest cas, la lletra T s'ha composat

amb un punxó vertical per a formar l'asta, al qual el gravador afegí un o dos traços superiors que

haurien de ser horitzontals però que, en canvi, es gravaren en oblicu per als braços superiors; no

hem pogut  identificar  si  aquests  traços són producte d'un patró o,  per contra,  es realitzaren de

manera lliure. El cos vertical de la lletra presenta, a més a més, dos trets o serifes en els extrems

inferiors, linials i apuntats.

Caràcter X.

Aquesta lletra no es troba completa, la qual cosa dificulta la seua descripció. Sembla repetir

l'esquema del caràcter + descrit més avall per a aquesta tipografia; variant la posició en què es

graven els traços verticals, l'obridor aconsegueix composar una X. Els trets o serifes dels travessers
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es troben marcats de la mateixa manera que en la creu de començament de llegenda. Mantè la

mateixa  forma  que  les  capitals  romanes,  d'on  prové;  la  seua  forma  bàsica  continúa  gairebé

invariable al llarg de l'Edat Mitjana, llevat d'alguns grossos barcelonesos d'Alfons III, com veurem,

que mostren una forma completament atípica, semblant a un 3.

Caràcter +.

Tipus creu grega.  Aquest signe es troba incomplet,  de manera que la seua descripció és

dificultosa. Està format per una asta i dos braços que s'uneixen en el centre del caràcter, formant

angles de 90 graus. Els trets o serifes dels extrems, dels quals se n'han conservat tres dels quatre que

posseïa, es troben poc desenvolupats, potser a causa del desgast que presenta la peça; l'aspecte és el

d'una creu grega lleugerament patent, sense arribar a ser de tipus potençat, però no podem assegurar

que siga açò intencional o producte del desgast assenyalat. 

Malgrat la dolenta conservació de la moneda, resulta evident que no segueix el patró dels

grossos de Montpeller ni dels pirrals sicilians de Pere II, perquè aquestes monedes carreguen en les

seues  respectives  llegendes  creus  eixamplades,  de la  mateixa manera que els  diners  de tern de

Barcelona  de  Jaume  I  (encara  que,  en  aquest  darrer  exemple,  ho  hauriem d'explicar  més  per

l'aprofitament del punxó triangular, el qual, repetit quatre vegades en distintes posicions, permet

composar una creu).

Separació entre paraules.

Es tracta d'un senzill punt, realitzat amb punxó propi. Sembla aparèixer després del caràcter

P de  començament  de  llegenda,  que  no  hem pogut  descriure  per  trobar-se  en  un  estat  massa

incomplet, i fer-ho en grup de tres punts verticals, com després serà habitual en els grossos d'argent

de Pere II del grup I ( = Cru.2137).

Caràcters no descrits.

Al començament de la llegenda, després del caràcter +, apareix una P que no ha pogut ser

descrita  a  causa  de la  dolenta  conservació  d'aquesta  part  de  la  moneda.  De qualsevol  manera,

sembla tractar-se d'una P clàssica, composada mitjançant una asta muntant i una anella en la part
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superior dreta, entrant tots dos elements en contacte. L'aspecte bàsic és el mateix que hem descrit

per al caràcter R tipus A1, sense la cama.

8.1.2. Tipografia de tradició romànica (classe B).

La tipografia que hem denominat de tradició romànica o, també, llatina, es troba present en

les  emissions d'Alfons II,  Jaume II,  Alfons III  i  Pere III,  alternant  amb els  tipus gòtics que es

descriuran més endavant.

Caràcter A.

Aquest caràcter s'hereta directament de les capitals romanes, sobretot les que apareixen en

l'àmbit epigràfic. La diferència és la col·locació d'un reforçament en la part superior, constituit per

una línia horitzontal amb trets eixamplats als extrems. Aquest eixamplament dels acabaments també

pot observar-se en els extrems inferiors o cartel·les del cos de la lletra. El reforçament superior es

documenta en l'epigrafia catalana des de les acaballes del segle IX, sent el tipus sense reforçament

un poc posterior, de començaments del segle X; no obstant, el panorama epigràfic es troba dominat

pel tipus que apareix en el tresor del carrer de la Llibertat. 

La forma general del caràcter A és la d'un triangle invertit, realitzat mitjançant dues astes

oblícues que s'uneixen en la part superior o àpex. En aquest punt apareix el traç horitzontal com a

reforçament que ja hem indicat.  Tant les cartel·les de la lletra com els trets del reforçament es

troben una mica eixamplats, i funcionen com a ornament. Tant les dues astes com el reforçament

superior semblen haver-se realitzat amb el mateix punxó, encara que, sovint, sembla que el darrer

puga haver estat gravat amb un punxó distint, més fi. Aquesta lletra sol carregar una barra, encara

que són nombrosos els casos en què no apareix, o en què n'apareixen dos.

El tipus B1 no presenta barra. Resulta un tipus bastant nombrós en el tresor del carrer de la

Llibertat; potser que en la majoria dels casos, si no en tots, siga producte d'un error o un oblit de

l'obridor. Encara que pocs, existeixen exemples epigràfics, en llaudes i filacteris catalans, de lletres

A sense la barra, en el segle X i en els segles XII-XIII, de manera que no es tracta de un cas sense

precedents  ni  paral·lels.  La  variant  B1.1 es  caracteritza  per  presentar  el  reforçament  superior

separat del cos de la lletra: aquesta variant es classifica dins dels errors de composició tipogràfica,

en els quals l'obridor no ajusta bé els punxons en composar la lletra. La forma del reforçament
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determina les subvariants B1.1a, amb els trets laterals molt marcats, B1.1b amb els trets laterals poc

marcats,  i  B1.1c,  que  mostra  un  reforçament  gruixut,  potser  pel  resultat  no  tant  de  la  pròpia

composició de l'encuny, sinó pel desgast d'aquest o per la força i direcció del colp que s'efectua amb

el mall per a l'encunyació de la moneda. 

La  variant  B1.2 continúa  presentant  el  reforçament  superior  separat  de  l'àpex,  però  en

aquest cas, desapareix el traç horitzontal, reduïnt el reforç a dos triangles laterals, que corresponen

als trets; comprèn una sola subvariant, B1.2a, en què el cos de la lletra es troba molt arrodonit en la

part de l'àpex.

La  variant  B1.3/I es  caracteritza  pel  reforçament  superior  curt,  sense  trets  laterals  (en

alguns casos, amb acabaments quasi rectes, com en la subvariant B1.3/Ia), mentre que la variant

B1.3/II sí presenta eixamplaments; en aquest darrer cas, s'han detectat exemples amb el cos alt i

estilitzat,  que  han  rebut  la  classificació  de  subvariant  B1.3/IIa.  Les  subvariants  generals

localitzades es relacionen amb el desplaçament del reforç superior cap a l'esquerra (B1.3a), o cap a

la dreta (B1.3b/I amb el cos més gruixut, B1.3b/II amb el reforçament fi, o B1.3b/III amb el cos

estilitzat).  També s'ha pogut documentar alguns casos de composició distinta, denominats  error

B1.3A.

Pel  que  fa  a  la  variant  B1.4,  el  cos  de  la  lletra  supera  el  reforçament  superior.  En  la

subvariant B1.4a, el reforç no presenta trets laterals marcats, com sí ocorre amb la  subvariant

B1.4b. En aquest grup, s'han detectat tres errors de composició: en l'error B1.4A, l'asta muntant

esquerra s'uneix a la part esquerra d'un reforç molt desplaçat cap a la dreta, mentre que l'error

B1.4B mostra  una  composició  totalment  atípica,  amb el  reforç  desplaçat  a  l'esquerra  i  un traç

semicircular que uneix la part dreta d'aquest amb la base esquerra del cos del caràcter. L'error

B1.4C és també atípic: un reforç superior curt i gruixut, i un espai excessiu en en el blanc interior

de la lletra, amb un mòdul més menut que en la resta de casos.

En la variant B1.5, l'àpex de la lletra també supera el reforçament superior, però en aquest

cas, es troba dividit en dos segments, un a cada banda del caràcter. Els ornaments del reforç poden

trobar-se menys o més marcats (subvariant B1.5a). En una de les subvariants identificades, només

un dels traços supera el reforç (B1.5b), mentre que en l'altra, els traços arriben a entrar en contacte

entre ells, i formen un triangle, buit al centre (B1.5c). S'ha pogut determinar l'existència d'un error

de gravació, en el qual el cos de la lletra no presenta ornamentació en les cartel·les del cos, i només

en té en el tret dret del reforçament superior (error B1.5A); aquest error pertany a la subvariant

B1.5c.
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La variant B1.6 presenta un blanc interior ample: les astes muntants no semblen un triangle,

pel fet que no contacten en un àpex; aquest espai pot ser recte o rectangular, en lloc de trapezoïdal,

com en la subvariant B1.6a. Pel que fa al mòdul, en la subvariant B1.6b és allargassat i estilitzat,

més alt que en la variant general. Quant a la posició del reforçament, pot trobar-se desplaçat cap a

l'esquerra, com en la subvariant B1.6c, o cap a la dreta, com en la subvariant B1.6d.

La que hem anomenat  variant B1.7 podria considerar-se una variació del tipus anterior:

conserva la separació de les astes muntants per sota del reforçament, però aquest darrer element no

es troba unit al caràcter, sinó separat. Cal atribuïr aquesta forma, segurament, no a una voluntat

intencional, sinó a una composició ràpida, en la qual no es posa la suficient atenció perquè els

punxons es troben ben units. S'han classificat tres subvariants, en les quals el reforçament pot ser

llarg (subvariant B1.7a) o curt (subvariant B1.7b); la tercera de les subvariants afecta al mòdul

del caràcter, que apareix aplanat i amb una grandària menor que les restants lletres de la llegenda

(subvariant B1.7c).

El tipus B2 presenta una barra. Quant a forma i composició, és igual al tipus B1: dues astes

rectes, una mica inclinades que, en juntar-se en l'àpex, formen el triangle del cos de la lletra. Per

sobre, un reforçament horitzontal, amb trets en forma de petits triangles; al mig del blanc interior,

carrega una barra més o menys fina. En la subvariant B2.1, la barra és completament horitzontal,

mentre que en la subvariant B2.2 la barra es troba inclinada cap a la dreta, i en la subvariant B2.3,

ho està cap a l'esquerra.

Pel  que  fa  a  la  subvariant  B2.1,  s'han  classificat  onze  variants  d'aquesta  i  un  error.  La

subvariant  B2.1a respòn no a  una  diferència  en  la  composició  general,  sinó  a  un  desgast  de

l'encuny pel seu ús, o a la direcció del colp del mall en el moment del monedatge. Qualsevol de les

dues opcions explica que el blanc interior es trobe massissat, des de la barra fins la part superior.

La subvariant B2.1b s'assembla a la variant B1.6: les astes muntants no entren en contacte

entre elles, deixant un espai més ample d'allò habitual i de forma més rectangular que triangular en

el blanc interior.

En la subvariant B2.1c, el reforçament superior es troba separat del cos de la lletra. S'han

distingit dues formes: en la primera, la composició de la lletra és la descrita per al tipus general,

mentre que en la segona forma, el blanc interior es troba massissat, com en B1.2a. La subvariant

B2.1d segueix el mateix patró, però en aquest cas, el reforçament s'ha convertit en dos triangles,

sense unió entre ells, separats del cos de la lletra i disposats un cada banda, amb més o menys

ornament en els extrems.
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La subvariant B2.1e aplega les formes en què el cos de la lletra supera el reforç: en aquests

casos, apareix una línia massissa per sobre del reforçament, més arrodonida o més triangular. El

reforç presenta trets laterals més o menys ornats, segons la forma. Sembla que, en aquests casos, el

gravador desplaçà, segurament de manera involuntària, el punxó del reforçament més avall de la

posició que li pertocava. El mateix ocorre amb la subvariant B2.1f, amb la diferència que el cos de

la  lletra,  quan supera el  reforç,  es converteix en dues línies quasi paral·leles que no entren en

contacte entre elles per a poder formar un àpex.

Pel que als ornaments dels trets del reforç, la subvariant B2.1g compta amb la pecualiritat

de, gairebé, no tenir-ne, mentre que en la subvariant B2.1h, els ornaments es troben molt marcats i

destacats, convertint-se, de triangles, en mosses de braços oberts.

En la subvariant B2.1i, és la barra la que sobrepassa el cos de la lletra. S'ha detectat només

una forma, en què ho fa per la dreta; no es descarta que, en un futur, en altres encunys, s'hi puguen

trobar formes en què la barra supere la lletra també per l'esquerra, o per ambdúes bandes, com

ocorre amb altres casos. Aquesta subvariant pot explicar-se per la dificultat de gravar els encunys: la

barra no sembla ser un punxó determinat, sinó que s'obri a mà, sobre un suport dur en el qual el

punxó de gravació pot lliscar en imprimir excessiva força.

Per  últim,  la  posició  del  reforçament  determina  les  dues  darreres  subvariants:  en  la

subvariant B2.1j, el reforç es troba inclinat cap a l'esquerra, mentre que en la subvariant B2.1k,

aquest cau cap a la dreta.

L'error  documentat,  classificat  com  B2.1A és,  ara  per  ara,  únic.  Es  tracta  d'un  error  de

composició, en el qual el reforç té forma de triangle corbat, desplaçat cap avall de manera que el cos

de la lletra el supera. Li manca barra, encara que sembla que es trobe en l'exterior de l'asta esquerra

del cos.

Quant a la subvariant B2.2, amb el travesser inclinat cap a la dreta, es tracta d'un tipus únic.

Per a la subvariant B2.3, s'han documentat dues subvariants pròpies, B2.3a, amb les astes separades

deixant  al  blanc  interior  un  espai  rectangular,  i  B2.3b,  en  què  el  cos  del  caràcter  supera  el

reforçament.

La  variant B3 es  caracteritza per  carregar  dues barres  en lloc d'una.  Encara que ha de

tractar-se d'un error de composició, resulta abundant, i s'han pogut determinar cinc subvariants amb

diferents formes. La subvariant B3.1 presenta en el reforç trets molt poc marcats o, simplement, no

els porta. La subvariant B3.2 té el reforçament separat, i en la forma que s'ha identificat, els trets

dels extrems es troben també poc marcats.
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En les següents subvariants, el cos de la lletra supera el reforç. Així, en la subvariant B3.3,

amb distints tipus d'ornaments en els extrems, el reforç es troba superat per un únic traç, un àpex

normalment arrodonit. En la subvariant B3.4, en canvi, es forma un triangle buit al centre i, a més

a més, les astes muntants estàn separades, deixant un buit rectangular al mig, com ja s'ha vist en

tipus anteriors. Per últim, en la  subvariant B3.5, dues barres sobrepassen el cos de la lletra, en

aquest cas per la banda esquerra. Com ja s'ha indicat abans, no haver individualitzat una altra forma

distinta en el tresor del carrer de la Llibertat no val a dir que no existisca en encunys que puguen

identificar-se amb posterioritat en altres grossos d'argent de Barcelona.

No hi  ha  dubte  que  el  caràcter  A presenta  una  gran  variabilitat.  És  un  dels  que  major

quantitat de variants i subvariants conté, pel fet que la seua composició sembla resultar bastant

lliure, dins del patró establert per a aquesta lletra en el tipus llatí. Pareix que es permet un grau molt

alt de variació, a diferència, com es veurà, d'altres caràcters com poden ser D, I o O, segurament per

la seua major senzillesa i la seua forma fossilitzada. El tipus principal és aquell que carrega una

barra, i a partir d'aquest, es desenvolupa una sèrie de variacions, intencionals o no, que determinen

el ventall que s'ha descrit; la majoria d'elles no responen a una voluntat de canvi, sinó que són dos

factors els que determinen les variants i subvariants. En primer lloc, cal referir-se al mètode de

gravació: els encunys s'obrin amb punxons durs, de ferro acerat, sobre una superfície també dura i

metàl·lica, la qual cosa dificulta, sobretot quan no s'empren els punxons amb formes determinades,

sinó els burins de gravació, que les línies siguen completament rectes o que s'adapten als espais. És

el que ocorre amb les barres que sobrepassen les astes de la lletra: resulta fàcil que el punxó de

gravació puga lliscar contra la superfície de l'encuny, eixint-se'n de l'espai marcat.

En segon lloc, cal tenir en compte el procés de gravació, molt repetitiu i, quan es tracta

d'emissions de volum mitjà i gran, molt ràpid per les necessitats d'abastiment de la seca. En aquest

sentit,  els  obridors  treballen amb perícia,  però amb rapidesa,  de manera que és  senzill  que els

punxons no s'apliquen en els punts exactes, sinó que es troben una mica desplaçats o inclinats. Cal

no deixar de banda, tampoc, els oblits, les quals causen altres variants no intencionals: a aquest

patró semblen respondre els caràcters A sense barra, o la manca de trets o cartel·les en algunes

variants.  Els  errors  han  d'estar  relacionats  també  amb  la  repetició  i  la  rapidesa,  factors  que

influeixen en una composició dolenta dels punxons i en un resultat força distint al patró general.

Pel que fa a l'intent d'establir un model d'evolució tipogràfica, resulta complicat, pel fet que

les distintes variants i subvariants, com hem explicat, no responen en la gran majoria dels casos a

una voluntat intencional de canvi, sinó als factors de mètode i procés de gravació que s'han exposat.
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De qualsevol manera, podem insistir que el model principal és aquell amb una barra, i que semblen

formes més arcaiques aquelles en les quals el reforç presenta trets constituïts per petits triangles en

els extrems, que aquelles en les quals l'ornamentació es basa en dues mosses que s'obrin en sengles

braços; el mateix ocorre amb les cartel·les de les astes muntants, que com major forma de mossa

presenten,  més  evolucionades  podrien  considerar-se.  La  grandària  dels  ornaments  no  sembla

determinar una evolució, perquè resulta bastant arbitrària i pot relacionar-se, millor, amb la perícia

del gravador, o la pròpia voluntat de l'entallador d'allargar-los més o menys. La resta de casos ha

d'enquadrar-se en el calaix dels errors de composició, percentualment poc freqüents pel fet que,

segurament, els encunys que els portaven serien desestimats si es detectaven o si eren força greus.

Caràcter B.

El caràcter B s'hereta també de les capitals romanes. Es basteix mitjançant una asta vertical,

situada a la banda esquerra,  a la qual se li  uneixen per la dreta dues anelles, una sobre l'altra,

formant una composició tancada. Aquesta forma es troba present en l'escriptura catalana, almenys,

des del segle X, i manté la seua forma general fins als segles XIII i XIV. Ja en el segle X existeixen

algunes formes obertes i,  sobretot, altres en què les anelles no arriben a contactar per la banda

central amb l'asta muntant. És un tipus de composició que ja es trobava en les lletres uncials, i en la

tipografia arcaica, o tipus A, que s'ha descrit en aquest mateix capítol.

Només s'ha identificat un tipus/variant, anomenat  B1, amb tres subvariants i un error. La

subvariant B1.1 és  una forma oberta,  en  què l'anella  inferior  no arriba a  contactar  amb l'asta

muntant per la banda central, i l'anella superior es troba completament separada del cos. Es tracta

d'un error de composició causat, com ja s'ha explicat en veure el caràcter A, pel desplaçament dels

punxons en el moment de la gravació de la lletra. La subvariant B1.2 és una forma semioberta: les

dues anelles prénen la forma d'un 3, i es troben unides al cos de la lletra, encara que l'inferior es

troba oberta per la part baixa. La subvariant B1.3 és una forma del tot oberta: les anelles, unides

entre elles, tornen a prendre l'aparença d'un 3, però no contacten de cap manera amb el cos principal

de la lletra. Pel que fa a l'error B1A, l'asta és excessivament gruixuda, tant que redueix el blanc

interior de les dues anelles; aquesta forma pot explicar-se, de nou, tant pel desgast de l'encuny com

per la direcció i força del colp del mall en el moment de monedar.
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No  és  possible,  amb  aquest  reduït  ventall  d'exemples,  determinar  una  evolució  de  les

subvariants del caràcter B, pel fet que es tracta de simples variacions en la composició dels punxons

en el moment de la gravació de l'encuny.

Caràcter C.

Com en els casos anteriors, la lletra C ja es trobava present en les capitals  epigràfiques

clàssiques  i  en  la  tipologia  uncial.  En  l'escriptura  monetària,  pot  presentar-se  amb  o  sense

reforçament o  lateral, que tanque el caràcter: la segona opció és molt menys comuna que la primera

(encara que apareix més sovint en l'escriptura murària catalana, en la qual la C no carrega cap tipus

de tancament lateral). El model monetari sense línia vertical lateral sembla correspondre a les C

reforçades  amb trets  en els  extrems que  apareixen en el  segle  XII,  i  que  empren les  monedes

comtals d'aquesta cronologia. Aquest tipus obert es troba present, ja en el segle XIII, en els diners

de Jaume I, tant de la seca de Barcelona com la de València.

La variant sense tancament lateral ha estat anomenat  B1. Es tracta d'un caràcter composat

per un punxó de forma semicircular massissada, amb els extrems reforçats per dos triangles. No

presenta cap subvariant pel fet que, com s'ha dit, no resulta comuna en els grossos d'argent de la

seca de Barcelona. Podria considerar-se un model arcaic.

La  variant B2 és molt més comuna, i canvia els trets en forma de triangle per una línia

vertical, més o menys corbada, que tanca la lletra. Aquest reforçament lateral compta amb petits

allargaments en els extrems com a ornamentació. S'ha detectat una subvariant, classificada com

B2.1, en què la part superior es troba oberta, en no entrar en contacte el reforç amb el cos de la

lletra.  S'ha  pogut  documentar  també  un  error  de  composició,  en  què  els  punxons  es  troben

desplaçats i produeixen un trencament en la forma contínua del caràcter (B2A).

L'única evolució que pot establir-se en el caràcter C passa per considerar la lletra oberta com

un tipus arcaic, i la tancada un model posterior. No obstant, l'escassa presència de la C oberta no

permet afirmar una evolució tipogràfica real en els grossos d'argent, sinó una reminiscència de les C

emprades en les llegendes dels diners: l'ús de la C oberta es trobaria restringit a uns pocs encunys,

mentre que la C tancada seria la més utilitzada, com podem comprovar en el tresor del carrer de la

Llibertat.
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Caràcter D.

La  lletra  D  és  un  altre  caràcter  que  ja  es  trobava  present  en  les  capitals  epigràfiques

clàssiques, i que conserva la forma de les lletres uncials. Està composat per una asta disposada a

l'esquerra, i un traç semicircular en la banda dreta; es tracta, sempre, d'una forma tancada, molt

estable en el temps. Només s'ha determinat la variant tipus, anomenada B1, amb una variació, B1.1,

en què l'asta apareix més gruixuda que en altres exemples, un fet que pot explicar-se per la pressió

de l'encunyació, el desgast del propi encuny o per una gravació incorrecta del punxó. Els trets o

ornaments que presenta a esquerra la relacionen amb els models de caràcter D que es fan abundants

a partir del segle XII en l'escriptura murària catalana.

Caràcter E.

El caràcter E presenta un major ventall de formes distintes, encara que no arriba al nombre

de variacions exposades per a la lletra A. L'E de l'escriptura monetària catalana no parteix de la

pervivència del  tipus epigràfic  clàssic  en l'escriptura murària,  sinó del  caràcter  de tipus  uncial:

almenys des del segle X, en inscripcions i filacteris dels comtats catalans, l'E epigràfica clàsica, de

línies rectes, conviu amb una E corbada, realitzada mitjançant un traç de forma semicircular al qual

se li integra un braç central normalmente recte, en posició horitzontal. Aquest tipus ja apareixia en

la tipografia uncial, i es manté al llarg de la Baixa Edat Mitjana en les inscripcions com la que es

conserva en la façana de la torre-campanar de la catedral de València, que porta la data de 1381,

encara que en aquest cas el context epigràfic és el d'una tipografia gòtica plena (figura 58).

Figura 58. Inscripció de la façana de la torre campanar de la catedral de València.
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Les característiques d'aquesta lletra l'aproximen més cap a una tipologia gòtica que no a una

de tradició romànicao llatina, pel fet que el context tipogràfic en el qual es troba hauria de produir

un caràcter de traços rectilinis, com apareix en els diners urgellesos del segle XII, o en els doblencs

barcelonesos de Jaume I. Els grossos de Montpeller del Conqueridor ja carreguen el tipus uncial

d'E, però no els reials valencians del mateix monarca, que segueixen la tradició epigràfica romànica

dels menuts de Barcelona. Amb el rei Pere II, i amb Jaume I de Mallorca, tant pirrals com reials

mallorquins presenten el tipus de lletra E que ens ocupa, dins d'un context gòtic en el cas de les

monedes sicilianes, i gòtic ple en el cas dels reials de Mallorca, amb un tipus de T corbada que

només trobem en una de les darreres emissions de croats barcelonesos de Pere III, com veurem més

endavant. Així, l'E corbada sembla, en els grossos d'argent de Barcelona, un model entre uncial i

gòtic, afegit a una base tipogràfica de característiques formals clàssiques.

S'han pogut classificar cinc variants de lletra E, totes elles, com s'havia avançat, de forma

corbada. La  variant B1 es caracteritza per l'absència de braç central; és un tipus minoritari i poc

representat. Aquesta absència s'ha d'explicar per un oblit del gravador en realitzar l'encuny, ja que el

braç es grava a mà alçada després de la composició del caràcter; podria entrar,  llavors, dins la

categoria dels errors de composició. La variant presenta les característiques bàsiques de la lletra E:

un punxó de forma semicircular, tancat a la dreta per un traç vertical, més o menys corbat, que

sobrepassa el mòdul de la lletra i acaba amb allargaments o trets més o menys marcats.

La  variant  B2 presenta  un  canvi  en  les  característiques  formals  descrites.  Sembla  una

reminiscència arcaica, en què el punxó que conforma el cos de la lletra és semicircular massissat, i a

partir d'ell parteixen tres triangles que formen els braços superior, central i inferior de la lletra. A

diferència de l'anterior, és una lletra oberta. No resulta una variant comuna en les llegendes dels

croats barcelonesos.

En la  variant B3, es recuperen les característiques formals que s'havien descrit en B1. En

aquest  cas,  el  caràcter  carrega  braç  central;  a  partir  d'aquesta  variant  s'han  classificat  cinc

subvariants i un error. En la subvariant B3.1, el tancament dret de la lletra deixa de ser corbat i es

converteix en un traç vertical recte, mentre que en la subvariant B3.2 continúa sent corbat, però es

troba una mica separat dels braços del caràcter. Pel que fa al braç central, la  subvariant B3.3 el

presenta sobrepassant el cos de la lletra per la banda esquerra, almenys en les formes localitzades;

en la subvariant B3.4, amb dues formes, el braç central es troba desplaçat del centre, orientat cap

amunt i inclinat com en la primera forma, o lleugerament corbat i avall, com en la segona forma. La
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darrera subvariant, anomenada B3.5, conté un braç central curt, que no arriba a ocupar per complet

el  blanc  interior  de  la  lletra.  Quant  a  l'error B3A,  la  composició  és  distinta  i  única:  un  traç

semicircular gairebé massissat, com en el cos de la variant B2, i un reforç lateral només unit al braç

central i desconnectat dels braços superior i inferior.

La variant B4 es caracteritza per carregar un doble braç central. Presenta tres subvariants,

amb el reforç lateral completament recte (B4.1), amb els doble braç central inclinat (B4.2), o amb el

doble braç central sobrepassant el reforç lateral (B4.3).

La darrera variant, anomenada B5, carrega tres braços centrals. Resulta poc comuna, encara

que s'han detectat dues formes per a aquesta tipologia; no presenta subvariants. Pareix, més que un

error, un intent per part del gravador d'ornamentar la lletra.

Quant a establir una evolució tipològica, només pot dir-se que la variant B2 sembla més

antiga, per les característiques arcaiques, però no podem afirmar que la seua presència determine

que les llegendes que la carreguen puguen pertànyer a emissions més primerenques. Com s'ha dit,

aquesta E sembla una reminiscència arcaica, i podria explicar-se per l'ús d'un model antic per part

del gravador. El tipus bàsic per a aquesta classe tipogràfica és la variant B3, amb un sol braç central;

les  variants  amb  doble  o  triple  braç  central  que  se'n  deriven  són  producte  bé  de  la  voluntat

d'ornamentació per part de l'entallador, bé per l'oblit o descura d'aquest (com ocorre en la variant

B1).

Caràcter F.

Malgrat la seua aparent senzillesa, la lletra F presenta una variabilitat tipològica bastant alta,

malgrat  trobar-se la  seua forma,  com ocorria  amb el  caràcter  D,  fossilitzada en el  temps,  com

apareixia en les capitals epigràfiques clàssiques. Es tracta d'un lletra bastida mitjançant tres traços

rectes, un vertical, per a formar l'asta, i dos horitzontals a la dreta, formant els dos braços. Com a

ornamentació, els braços poden carregar trets de forma allargada o triangular, sent, normalment, el

del braç superior d'una grandària major que el del braç inferior, encara que hi ha excepcions. És el

que ocorre amb la variant B1, en què el trets del braç inferior és major que el del superior, baixant

fins la base de la lletra; a més a més, aquest braç és curt. Presenta una subvariant, B1.1, en la qual el

tret de reforç ha estat omès.
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En la variant B2, els braços es composen mitjançant punxons triangulars, en lloc de fer-ho

amb traços horitzontals.  L'única subvariant que presenta,  B2.1,  es  caracteritza per  un traç molt

engrossit per a realitzar l'asta, de manera que la lletra queda descompensada.

La variant B3 és la més nombrosa i més representada. Conté les característiques generals

descrites, amb el tret de reforç del braç superior bastant més gran que el de l'inferior. Aquest reforç

presenta  una  forma  triangular,  molt  apuntada,  i  orientada  cap  avall.  S'han  classificat  nou

subvariants; en la B3.1, la línia que conforma el braç superior es troba desplaçada, per un error en la

gravació. La subvariant B3.2 es caracteritza per presentar un reforç recte en lloc de triangular. Pel

que fa al braç inferior, en la subvariant  B3.3 es troba desplaçat cap amunt, almenys en la forma

localitzada, en la B3.4 supera el cos de la lletra, sobrepassant-lo per la banda esquerra, i en la B3.5

ho fa per les dues bandes. Per últim, en la  subvariant B3.6, el braç inferior no entra en contacte

amb el reforç del braç superior, pel fet que aquest es queda curt. La  subvariant B3.7 agrupa les

formes en què el braç superior no té línia d'unió amb el cos de la lletra i, per tant, no entra en

contacte amb ell, però sí amb el braç inferior. És semblant al que ocorre amb la subvariant B3.8,

encara que en aquest cas el reforç es troba desplaçat de la seua posició habitual, i sí apareix una

línia d'unió superior, també desplaçada del seu lloc normal. La subvariant B3.9, per a finalitzar, no

presenta braç inferior.

Com ocorria amb la lletra D, no és possible proposar un model d'evolució tipogràfica, pel fet

que  tot  el  que  hem  descrit  són  variacions  de  composició  a  partir  d'un  model  únic,  realitzat

mitjançant una asta muntat i dos braços horitzontals, el superior dels quals es troba reforçat amb un

tret de forma triangular, de grandària major que el que apareix en posició inferior, i de tendència

triangular i apuntada.

Caràcter G.

Malgrat presentar una variabilitat molt alta en l'escriptura murària dels comtats catalans, en

les llegendes dels croats adopta una sola tipologia, evolucionada de la lletra C: un punxó de forma

semicircular,  massissat,  rematat  en la  part  superior  per un punxó triangular,  de major  o menor

grandària, i per un punxó semicircular en la banda inferior que li atorga apariència d'espiral. Només

s'ha  pogut  detectar  una  sola  forma,  amb  les  característiques  descrites,  i  anomenada  B1.  Les

variacions, poc significatives, estàn causades per les distintes posicions de gravació dels punxons.
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Caràcter H.

Aquest caràcter  s'ha interpretat  de dues maneres en la transcripció de les llegendes dels

croats de Barcelona. Mentre que per a A. Badia s'havia de transcriure com K, opció que segueixen

els autors que han continuat eixamplant el seu catàleg en diversos articles publicats en la revista

Acta  Numismática898,  tant  per  la  seua  forma com pel  sò  que  representa,  investigadors  com M.

Crusafont,  principalment,  han  optat  per  la  transcripció  h (sempre  minúscula)  amb  un  signe

d'abreviatura que, en aquest cas, hauria de representar una i volada, pel fet que la seua posició està

elidint,  precissament,  la  representació  de  la  lletra  i en  la  paraula  Barchinona.  La  forma  h,

minúscula,  es  troba  ben  representada  en  l'escriptura  dels  comtats  catalans  des  del  segle  IX,

convivint  amb la  forma majúscula del caràcter.  La representació de l'abreviatura,  més o menys

unida al cos de la lletra, pot fer semblar el conjunt una K, però la transcripció d'aquesta llegenda

donaria la paraula Barcknona, que no existeix en la fonètica medieval.

S'han classificat tres variants. La primera d'elles, anomenada B1, és producte d'un oblit per

part del gravador, pel fet que no carrega el signe d'abreviatura. La lectura de la paraula en què es

troba seria, en aquest cas, Barchnona. La variant té la forma d'una h minúscula, formada per un traç

vertical (el mateix punxó, de forma I, serveix per a crear la meitat inferior i l'ascendent), al qual se li

uneix un punxó semicircular en la banda inferior dreta.

La  segona  variant,  B2,  és  la  més  representada:  la  forma  d'h minúscula,  amb  un  signe

d'abreviatura unit a la meitat superior del cos per la banda dreta. El símbol és una línia acabada en

un  eixamplament  més  o  menys  arrodonit.  Agrupa  dues  subvariants,  B2.1,  en  què  el  signe

d'abreviatura és tan corbat que tanca la lletra per l'ascendent, i B2.2, en què el braç inferior es troba

separat del cos de la lletra. Per a finalitzar, la que s'ha anomenat variant B3 té el braç inferior i el

signe d'abreviatura separats del cos de la lletra.

Tampoc no pot plantejar-se una evolució tipogràfica, pel fet que la variant B1 és producte

d'un oblit de l'entallador, i la variant B3, d'una dolenta composició dels punxons. Aquest caràcter

respòn solament a un model, el de la variant B2, amb lleugers canvis, sembla que no intencionals.

898 Veure en la bibliografia d'aquest treball les referències de D. Sellart, J. Noguera i J. Vall-Llosera.
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Caràcter I.

El caràcter I és un altre exemple de lletra fossilitzada, a causa de la seua senzillesa. Es tracta

d'un traç vertical recte que, en l'escriptura monetària, pot anar reforçat amb trets o allargaments de

longitud variable en els acabaments dels quatre extrems, dos superiors i dos inferiors. La seua forma

no varia des de l'època clàssica fins a l'actualitat. S'ha classificat un únic tipus, anomenat B1, que

comprén una subvariant, B1.1, en la qual el cos de la lletra és excessivament gros.

Caràcter L.

La seua forma bàsica prové també de les capitals clàssiques, amb una evolució pràcticament

anecdòtica al llarg de l'Alta Edat Mitjana, en què pot aparèixer amb més o menys reforçaments com

a ornamentació del cos del caràcter. En els reials valencians de Jaume I, la lletra L està composada

per dos punxons, un vertical,  gruixut, i  un triangular, formant el braç. Els grossos barcelonesos

recollirien  aquesta  tipologia,  adornant-la  amb un  allargament  del  braç  i  col·locant  trets  en  els

extrems de l'asta muntant; és un tipus molt proper a la tipografia gòtica que apareix també en les

monedes  castellanes  i  lleoneses.  S'han  classificat  dues  variants  principals,  anomenades  B1,  de

mòdul regular i compensat amb la resta de caràcters de la llegenda, i B2, de mòdul major i braç

gruixut.

Pel que fa a la tipologia B1, s'ha dividit en tres subvariants. L'anomenada B1.1 presenta un

braç llarg, que arriba a equiparar-se a l'alçada de l'asta; conté una subvariant pròpia, en què el braç

apareix molt junt al  cos de la lletra,  deixant un espai intermig bastant reduït  (B1.1a).  La  B1.2,

presenta, per contra, un braç curt i arrodonit, amb una subvariant pròpia en què la confecció del braç

es troba truncada, amb un engruixament intermig (B1.2a). La B1.3 és la més nombrosa: el braç és

triangular i de grandària mitjana, és a dir, sol arribar fins el terç superior de l'asta, sense superar-la.

Les  diferents formes que abraça comprénen un espai  major  de l'habitual  entre  el  cos i  el  braç

(B1.3a),  un pont d'unió molt destacat entre el cos i el braç (B1.3b),  un braç truncat com en la

subvariant B1.2a que ja hem comentat (B1.3c), un cos sense ornaments en els extrems superiors

(B1.3d), un mòdul menor i aplanat (B1.3e) i una darrera en què el braç es troba inclinat cap avall i

es desenvolupa per sota de la línia marcada per la base del cos de la lletra (B1.3f).

Ja s'ha dit que la variant B2 es trobava caracteritzada per un mòdul major i un braç més gros

que en l'anterior. Aplega una única subvariant, B2.1, en la qual el braç es troba separat de l'asta; en
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aquest cas, la segona de les formes localitzades conserva el traç que serveix de pont, però sense

unir-se al cos de la lletra.

Resulta impossible plantejar una evolució d'aquesta lletra. En tots els casos, el patró formal

és el mateix, i l'únic que canvia són algunes característiques mínimes que afecten, sobretot, a la

posició  del  punxó  amb  què  es  basteix  el  braç  o  al  gruix  d'aquest.  També  resulta  determinant

l'acabament, arrodonit o triangular, però no sembla respondre a una evolució cronotipológica, sinó

solament a la forma de gravació i acabament de cada caràcter en particular.

Caràcter N.

La lletra N es diferencia de les capitals epigràfiques clàssiques, de les quals no segueix el

model  de tres  traços:  s'assembla  més a  les  uncials,  i  enllaça amb les  tipografies  gòtiques,  que

apleguen lletres N amb les mateixes característiques formals. L'escriptura murària catalana empra,

des del segle IX-X, la forma epigràfica clàssica, i el mateix ocorre amb les emissions monetàries

fins  el  segle  XIII,  almenys  en  l'àmbit  dels  diners:  tant  els  ternals  barcelonesos,  com els  reials

valencians o els jaquesos d'Aragó, presenten un tipus d'N formada per tres traços, dos verticals i un

inclinat. El tipus d'N que ens ocupa apareix en els grossos de Montpeller de Jaume I, que utilitzen

una tipografia de transició, amb caràcters uncials-gòtics barrejats amb lletres de tradició romànica,

amb característiques formals de les epigràfiques clàssiques, com és el cas de l'A. Els pirrals sicilians

de Pere el Gran conténen el mateix tipus d'N, present en la paraula ARAGON de l'anvers, i la seua

tipografia tracta de ser plenament gòtica, a excepció de la lletra T, que encara es forma amb traços

rectes. També trobem aquest tipus de lletra, amb característiques molt semblants, en la tipografia de

classe A del tresor del carrer de la Llibertat.

En aquest cas, el caràcter es troba format per un traç vertical o asta, situat a esquerra, i un

traç sinuós situat a la dreta; ambdós elements estàn units per un pont superior o àpex, normalment

corbat,  almenys  per  als  exemples  que hem localitzat  en el  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat.  Es

divideix en dues variants, la B1, en què el traç dret presenta un angle marcat en la part exterior, i la

B2, en què la forma d'aquest traç és arrodonida.
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Caràcter O.

Com en els caràcter D i I, la seua forma senzilla fa que no varie, al llarg del temps, des de les

capitals  epigràfiques  clàssiques.  Encara  que  en  alguns  casos  d'escriptura  murària  catalana  pot

aparèixer amb una forma romboidal, en la major part dels casos la representació és circular; és la

forma que adopta en totes les emissions monetàries dels comtats catalans i, en concret, pel que ens

ocupa en aquest treball, en les del comtat de Barcelona. Només s'ha definit un tipus, anomenat B1,

amb una subvariant, en la qual el traç és més fi (B1.1).

Caràcter R.

El  caràcter  R conserva  els  trets  formals  bàsics  de l'epigrafia  clàssica:  una  asta  muntant

situada a l'esquerra, una anella en la banda superior dreta i una cama en la banda inferior dreta, que

en el cas que ens ocupa es converteix en un triangle amb un ornament allargat que li atorga forma

de V. Normalment, l'escriptura murària dels comtats catalans presenta cames corbades, però aquesta

característica es troba present només en les R de tipus gòtic que es descriuen més endavant.

S'ha determinat només un tipus, classificat com variant B1, amb dues formes. En elles, la

cama es  troba  separada  del  cos  de la  lletra,  i  l'anella  oberta  per  la  banda inferior.  Aplega tres

subvariants:  en la  primera  d'elles,  B1.1,  la  cama es  troba  desplaçada  cap  amunt  i  l'anella  està

tancada contra l'asta de la lletra. En la subvariant  B1.2,  la cama se sitúa desplaçada de la seua

posició habitual, en concret cap a la dreta, i acaba en un remat triangular, en lloc d'un allargament

apuntat. La subvariant B1.3 presenta una lletra amb cama menuda. En els dos darrers casos, l'anella

segueix trobant-se oberta per la banda inferior.

No hi ha possibilitat  de plantejar una evolució formal de la lletra R, pel fet  que només

existeix un model amb unes variacions mínimes causades per la  disposició dels punxons en el

moment d'obrir els encunys.

Caràcter S.

Aquesta lletra segueix el patró, també, de les epigràfiques clàssiques, amb una tendència

allargada i línies depurades; ja apareixia, amb un mòdul menor i una forma bastant assimètrica, en

la classe A, heretada de les tipologies uncials. Està formada per dos semicercles acabats en trets
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triangulars amb allargaments com a ornamentació; sol ser bastant simètrica. De nou, és un caràcter

els trets formals principals del qual han restat fossilitzats fins els nostres dies.

S'han  distingit  tres  variants.  La  primera  d'elles,  B1,  presenta  el  cos  recte,  i  recull  una

subvariant, anomenada B1.1, en què el mòdul és menut. La variant B2 és bastant més comuna: el

cos  es  troba  més  enroscat,  de  manera  que  la  seua  forma  sembla  més  arrodonida,  i  presenta

ornaments molt destacats en els extrems del cos de la lletra. Les subvariants que aplega mostren els

ornaments desplaçats del lloc on apareixen en la variant general (B2.1), un ornament allargat només

en la part inferior esquerra (B2.2), o els trets dels extrems, de forma triangular, separats del cos de

la  lletra  i  sense  ornamentació  (B2.3),  un  fet  que  cal  atribuïr  al  moment  de  la  composició  del

caràcter. Pel que fa a la variant B3, presenta unes línies un poc més arcaïtzants i quadrangulars, i

una disposició lleugerament tombada.

Potser, la variant B3, per les seues característiques de composició, siga la més primerenca.

Ha de ser residual, pel fet que es troba molt poc representada en les llegendes dels grossos del tresor

del carrer de la Llibertat,  però sembla que podria tractar-se d'una evolució de l'S completament

tombada que apareix en alguns diners dels segles X al XII, i en l'anvers dels reials valencians de

Jaume I, en concret en la paraula IACOBVS. Encara que, més que una tendència pròpia, l'inclinació

de la variant B3 pot respondre a un problema d'espai en la composició de la llegenda. Les variants

B1 i B2, per la seua banda, formen un bloc únic, amb petites diferències que determinen subvariants

causades per oblits o descura dels entalladors dels encunys.

Caràcter T.

També present en les capitals epigràfiques clàssiques, l'única diferència que presenta amb

aquelles és la major ornamentació en els trets dels dos braços. Està formada per un pal horitzontal

que dóna forma als dos braços, que es recolza sobre un traç vertical o asta; en el cas que ens ocupa,

com a conseqüència de la forma dels punxons més emprats, l'asta tendeix a convertir-se en un

triangle, i el traç superior es dos triangles oposats, units entre ells per una línia de major o menor

longitud.  Només  s'ha  identificat  una  forma,  denominada  variant B1,  amb  les  característiques

descrites.
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Caràcter V.

El caràcter V és hereu directe de les capitals romanes, tant de l'àmbit escripturari com de

l'epigràfic. No hi ha trencament amb la tradició capital llatina, de manera que és una lletra que ha

conservat la seua forma bàsica al llarg del temps, fins als segles XIII i XIV. Es basteix mitjançant

dos traços de tendència triangular, apuntats cap avall i en disposició oblícua; contacten entre ells per

la  banda inferior.  La forma general  és el  d'una A sense barra  i  invertida:  de fet,  el  mètode de

construcció de la V és el mateix, amb els mateixos punxons, que per a l'A. Els trets dels extrems

superiors varien d'eixamplaments linials a mosses.

Malgrat que la forma és senzilla i repetitiva, s'han detectat dues variants. La  variant B1

presenta  ornaments  allargats  en  els  extrems superiors,  que  en el  centre  quasi  tanquen el  blanc

interior de la lletra. La subvariant B1.1 no té ornaments, mentre que les subvariants B1.2 i  B1.3

carreguen, respectivament, una i dues barres en l'àrea interior del caràcter. Sembla que es tracta d'un

error causat per la confusió entre la V i l'A, per la posició de l'encuny, circular, i per tant del punt de

vista de l'entallador, en el moment de la gravació de la llegenda.

La variant B2 no té uns ornaments tan marcats, i acaba els traços oblicus en dues mosses.

En la  subvariant B2.1, els traços del cos no es troben units entre ells: és bastant comuna. Les

subvariants B2.2 i  B2.3 carreguen una sola barra, però la primera subvariant es troba oberta, és a

dir, els traços no contacten per la banda inferior, mentre que la segona és una forma tancada, com en

el model general.

Sembla que sí pot establir-se una petita evolució en els exemples proposats. Mentre que la

variant B1 pot ser més primerenca, la variant B2 es fa més comuna en les emissions dels regnats de

Jaume II i Alfons III, deixant de banda el tipus amb allargaments en els extrems, canviant-lo pel de

mosses.

Caràcter X.

La forma bàsica és la de dos traços oblicus secants pel centre. Ja apareixia d'aquesta manera

en les capitals epigràfiques clàssiques, i és el tipus que es mantè sense grans variacions al llarg de

l'Alta Edat Mitjana i bona part de la Baixa Edat Mitjana, fins l'enorme variabilitat que presenta en

les formes tardanes de la tipografia de tradició romànica detectades en el tresor del carrer de la

Llibertat.
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La variant B1 segueix aquest patró: dos traços rectes, composats en oblicu, que es tallen en

la zona central, amb reforçaments o trets allargats i rectes en els extrems dels quatre braços. Els

trets quasi tanquen el caràcter, conferint-li un aspecte de rombe. No obstant, la subvariant B1.1 és

més oberta, pel fet que els reforçaments són més curts.

La  variant  B2 no  té  explicació,  més  enllà  del  dolent  càlcul  de  l'espai  que  mostren  les

monedes  les  llegendes  de les  quals  presenten  aquesta  tipologia  d'X.  Adopta  una forma atípica,

semblant  a  un  3,  amb una  grandària  diferent  en  la  subvariant  B2.1,  que  determina  el  model

general. A partir d'aquesta, la subvariant B2.2 es troba carregada amb una petita barra central, la

subvariant  B2.3 té  un  mòdul  més  llarg  que  el  B2.1,  i  la  subvariant  B2.4 és  encara  més

esquemàtica que les anteriors.

L'evolució sembla, en aquest cas, molt clara. Les necessitats d'aprofitar l'espai disponible en

haver composat ja tota la llegenda obliguen a adaptar l'X, la darrera lletra que, suposem, es grava,

en un lloc menut i estret. Açò provocaria que el caràcter s'esquematitzara. No és un tipus gravat amb

patrius, sinó a mà alçada, pel fet que els punxons, dels quals no n'hem indentificat amb aquestes

formes, no poden aplicar-se en un buit tan reduït.

Caràcter +.

La creu es realitza aprofitant els punxons que es fan servir per a la composició del caràcter

X; de fet, es tracta de la mateixa forma, en un cas oblícua i, en l'altre, recta. Presenta, fins i tot, els

mateixos trets en els extrems: en el cas de la  variant B1, adopta la forma d'una creu potençada

tancada, amb un model semblant a un quadre, com ocorria en l'X B1. La  variant B2 té la forma

d'una creu potençada oberta, pel fet que els trets són d'una longitud menor. La variant B3 presenta

els trets corbats, encara que vol assimilar-se a una creu potençada; aplega la subvariant B3.1, de

traços fins, que la fan més semblant a una creu de Malta, però que tracta de seguir sent potençada.

En la variant B4, els trets quasi no es troben marcats, i desapareixen per complet en la variant B5.

No hi  ha  proposta  d'evolució  possible,  perquè  totes  les  formes  segueixen el  model  de  la  creu

potençada, amb majors o menors variacions causades per la forma de gravació.
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Signes d'abreviatura.

Els  símbols  utilitzats  per  a  marcar  l'existència  d'abreviatures  no  presenten  una  varietat

formal  destacada.  Solament  s'han  individualitzat  tres,  dos  d'ells  de  forma recta,  i  un de  forma

sinuosa. Els de forma recta es troben associats a l'anvers de les monedes d'Alfons II, en concret a la

contracció del nom del monarca,  ALFʼOSVS o ALFOʼSVS; el de forma sinuosa es troba en el

revers  de  tots  els  restants  croats,  en  la  primera  contracció  de  la  paraula  BAʼChʼNONA  /

Barchinona.  Hem  prescindit  del  signe  d'abreviatura  per  contracció  associat  a  la  h minúscula

d'aquesta darrera paraula, pel fet que ja ha estat explicat en l'exposició del caràcter H.

Les variants B1 i B2 apleguen les formes rectes. La variant B1 és un petit símbol de mòdul

menut, amb els laterals reforçats amb la forma de triangles de grandària molt menuda, units per una

línia horitzontal. Les subvariants ténen a veure amb la longitud curta del traç d'unió (B1.1), amb la

presència  poc  marcada  dels  reforços  laterals  (B1.2),  amb  la  composició  mitjançant  un  sol

reforçament (B1.3) o amb la seua forma general triangular (B1.4). La variabilitat resulta alta, pel fet

que  es  tracta  de  signes  gravats  sense  punxó,  que  aprofiten  l'espai  disponible  després  de  la

composició de les lletres de la llegenda a les quals acompanyen. La  variant B2 és bastant més

llarga, i els trets o reforçaments els presenta de forma apuntada cap avall, trobant-ne un només en

cada extrem. La subvariant B2.1 té un mòdul menor, mentre que la subvariant B2.2 prescindeix

dels reforçaments. Sembla que la col·locació d'una o altra subvariant, en qualsevol dels dos casos,

respòn  a  un  oportunisme,  a  una  necessitat  d'aprofitar  l'espai  disponible,  i  no  a  una  evolució

planificada. La variant B3 té una forma sinuosa: es grava també a mà alçada, sense punxons i, com

s'ha dit,  està  associada  sempre  a  la  llegenda de  revers  i  a  la  primera  contracció  de  la  paraula

Barchinona.

Separació de paraules.

Com en la tipografia de classe A, la separació entre paraules es realitza mitjançant punts, que

apareixen, en diferents posicions, en grups de dos en disposició vertical, sobretot en els grossos

d'argent  d'Alfons II.  Les  posicions  en què s'hi  troben ténen a  veure amb l'espai  disponible;  no

segueixen un mòdul determinat, sinó que aprofiten els buits que queden en composar la llegenda i,

sovint, cavalquen sobre els caràcters o directament se n'omet un dels dos, depenent de l'espai. Es

marquen amb l'ajuda de punxons.
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8.1.3. Tipografia de tradició romànica, de tipus arcaic (classe B-I).

El subtipus de la tipografia de tradició romànica que hem denominat arcaic apareix solament

en una moneda del  tresor  del  carrer  de la  Llibertat,  la  peça Llib.1206 /  SIP 34990, del  regnat

d'Alfons  III.  Aquest  subtipus  suposa  un  retrocés  en  les  característiques  d'aquesta  agrupació

tipogràfica general, pel fet que, en el regnat d'Alfons III, s'encunyaran grossos amb una tipologia de

tradició romànica tardana, com després veurem. El fet que només aparega, ara per ara, en una sola

peça i, per tant, en un sol encuny, ens ha de fer preguntar-nos la raó per la qual l'entallador decidí

emprar formes molt arcaiques, com l'S tombada dels reials valencians de Jaume I, quan ja no es

produïen  monedes  amb aquesta  tipologia  de  caràcters  i,  encara  més,  barrejats  amb lletres  que

segueixen el model llatí i altres que enllacen amb les de tipus gòtic. Aquest subtipus tipogràfic ha

rebut la denominació de classe B-I.

Caràcter A.

Comparteix les característiques formals amb la tipografia de tradició romànica, o classe B.

En aquest cas, el blanc interior apareix una mica massissat i no carrega barra. S'ha classificat com

tipus B-I.

Caràcter B.

Es tracta d'una forma equivalent a l'exposada en descriure aquest caràcter en la classe B; està

composada per una asta amb dues anelles sobreposades, situades a la dreta. Es tracta d'una forma

tancada, classificada com B-I.

Caràcter C.

El caràcter C presenta dues variants, una més arcaica o primerenca, i una altra més comuna

en la tipologia general de tradició romànica. La primera d'elles, anomenada B-I1 presenta un cos

semicircular massissat, amb els braços superior i inferior formats mitjançant dos triangles, como
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ocorria en la variant B1 de C que s'ha exposat abans. La  variant B-I2 és l'habitual, amb un traç

semicircular tancat a la dreta per un reforçament, en aquest cas, recte.

Caràcter D.

La lletra  D  es  basteix  de  manera  semblant  a  com s'ha  descrit  en  la  classe  B,  amb els

mateixos trets formals. No obstant, la seua forma ací és arrodonida, i els ornaments o trets de l'asta

són allargats, orientats cap amunt i cap avall; pot arribar a assemblar-se a una O. S'ha classificat

com B-I.

Caràcter E.

El caràcter E segueix les pautes de la tipologia de classe B, amb una sola barra. No obstant,

sembla que aquest cas, denominat B-IA, és producte d'un error de gravació, pel fet que el tancament

lateral es troba obert per la zona inferior, i que l'ornament que hauria d'anar orientat en la part baixa

cap a l'exterior s'ha ficat cap a l'àrea interna de la lletra.

Caràcter F.

Com en els  casos  anteriors,  la  forma és  idèntica  a  la  de  la  tipologia  de  classe  B,  amb

l'excepció que els dos braços són curts i amb tendència més o menys triangular. El caràcter s'ha

classificat com B-I.

Caràcter G.

La G, a diferència dels exemples anteriors, s'apropa més als tipus gòtics que no als de la

classe B. No és estrany, pel fet que en els grossos d'argent d'Alfons III, algunes llegendes carreguen

caràcters gòtics. Es tracta d'una forma més el·líptica que circular, amb un traç semicircular per a

formar l'espiral interna, poc desenvolupada, i un acabament superior de la lletra en mossa que s'obri

en dos braços poc destacats. S'ha classificat com B-I.
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Caràcter H.

El caràcter H torna a adoptar la forma minúscula, amb un signe triangular de contracció

separat del cos de la lletra. El braç del caràcter és sinuós, però curt, i es troba també separat del cos

principal. S'ha denominat B-I.

Caràcter I.

La forma del caràcter I segueix sent la clàssica, amb un traç vertical i trets en els extrems,

encara que en aquest cas la lletra resulta lleugerament assimètrica. S'ha classificat com B-I.

Caràcter L.

Conserva també la forma de la tipografia general de classe B, en la qual el braç presenta una

forma triangular i apuntada. En aquest cas, l'espai que resta a l'interior de la lletra és estret, per la

proximitat de l'allargament del braç a l'asta. S'ha classificat com B-I.

Caràcter N.

Aquesta lletra és igual a l'N de la tipologia de la classe B, amb l'única variació que es troba

tancada per la banda inferior. S'ha denominat B-I.

Caràcter O.

La seua forma és la circular, com en els tipus clàssics, però deixant un blanc interior de

forma rectangular. Es classifica com B-I.

Caràcter R.

Presenta  dues  subvariants,  encara  que  els  seus  trets  generals  segueixen  la  descripció

realitzada per a aquest caràcter en la tipografia de la classe B. La subvariant B-I1 presenta cama

senzilla, de forma triangular, sense allargament per a ornamentar l'element, i separada del cos de la
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lletra; aplega dues formes, una primera en què l'anella es troba tancada, i una segona en què es troba

oberta per la part inferior. 

La subvariant B-I2 és una forma oberta, més alta i estilitzada, amb l'anella més arrodonida i

un braç inferior en disposició vertical i de forma sinuosa; aquesta subvariant s'assembla més als

tipus gòtics que no als de tradició romànica, i resulta cridaner que convisca en la mateixa llegenda

amb l'anterior.

Caràcter S.

Com ocorria en el cas anterior, conviuen en la mateixa peça dues subvariants d'un mateix

caràcter. Mentre que la subvariant B-I1 continúa representant-se amb els trets descrits per a l'S en

la tipologia de la classe B, sense canvis, la subvariant B-I2 és un tipus molt arcaic per al moment:

una S allargada, tombada, és a dir, col·locada en horitzontal, de la mateixa manera que apareixia en

els reials valencians de Jaume I.

Caràcter T.

El caràcter T d'aquesta tipologia és idèntic al descrit en la classe B: un punxó inferior de

forma triangular per a l'asta, sobre el qual es recolzen dos punxons iguals, triangulars, en aquest cas

units pels seus extrems i no per un traç horitzontal, per als braços. S'ha denominat B-I.

Caràcter V.

Igual a la forma més evolucionada de la V descrita en el tipus B2 d'aquest caràcter: en lloc

de presentar  allargaments  en els  trets  extrems,  els  traços que composen el  cos  acaben en dues

mosses. S'ha classificat com B-I.

Caràcter X.

Canvia respecte a la tipologia de la classe B. Conserva el  traç oblicu, que forma el cos

principal  de  la  lletra,  sense  trets,  reforçaments,  serifes  o  ornaments  marcats.  Els  braços  dret  i

esquerre els composen dues línies de gruix desigual, una mica corbades, que semblen haver estat
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gravades  sense  punxó.  Els  acabaments  són  un  poc  arrodonits,  i  no  presenten  ni  reforç  ni

ornamentació. S'ha denominat B-I.

Caràcter +.

En aquest cas, recull el model de creu grega potençada oberta (B2 de la tipologia de la classe

B), lleugerament descompensada en els laterals i, per tant, un poc assimètrica. S'ha classificat com

B-I.

8.1.4. Tipografia de tradició romànica, variants tardanes.

Les variants tardanes de la tipografia de classe B apareixen en els  grossos barcelonesos

d'Alfons III i de Pere III. Encara que molts caràcters recullen la forma de la tipologia principal,

solen presentar trets més evolucionats que els separen d'aquella. Aquesta classe B-II sembla un

retrocés,  quan  ja  es  produïen  emissions  amb  llegendes  gòtiques;  ignorem  la  raó  per  la  qual

existeixen aquestes oscil·lacions en l'ús de les tipografies, uns canvis que boten entre els caràcters

gòtics i els de tradició romànica, separats solament per alguns talls entre emissions. Aquest segon

subtipus ha rebut la denominació B-II.

Caràcter A.

En les variants tardanes, el caràcter A presenta una diversitat àmplia, una mica major que en

la  tipografia  de  la  classe  B.  Els  trets  formals  bàsics  són  els  mateixos  que  els  descrits  amb

anterioritat:  dos traços oblicus que formen un triangle,  coronats per un reforçament horitzontal,

acabat en els extrems en eixamplaments de tendència triangular o en ornaments allargassats. S'han

classificat tres variants.

La primera de les variants,  B-II1, es caracteritza per l'absència de travesser. Comprén huit

subvariants:  B-II1.1 no  presenta  travesser  identificable,  pel  fet  que  el  blanc  interior  es  troba

massissat; en les formes identificades, el cos supera el reforç, però no val a dir que hi haja també

formes  en  què  no  siga  així.  És  un  error  produït,  segurament,  pel  desgast  de  l'encuny,  el  seu

trencament o, bé, per la direcció de l'encunyació en colpejar el trossell amb el mall. La subvariant

B-II1.2 mostra els trets del reforç molt destacats, mentre que la subvariant B-II1.3 es caracteritza
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per  un  cos  assimètric  en  què,  normalment,  és  la  part  dreta  la  que  es  troba  truncada.  En  la

subvariant  B-II1.4,  el  cos  de  la  lletra  supera  el  reforç,  podent  acabar  en  un  àpex  apuntat  o

arrodonit, com s'observa en les tres formes que s'han documentat. Pel que fa a la  subvariant B-

II1.5, el reforç es troba separat del cos de la lletra, podent presentar uns trets laterals més o menys

marcats. La subvariant B-II1.6 és una barreja de les dues anteriors, ja que el reforç es troba separat

d'un cos assimètric com el descrit per a la subvariant B-II1.3. La subvariant B-II1.7 és una mica

més complexa, pel fet que els traços principals del cos es troben separats, deixant a l'interior un

espai  rectangular;  quant  al  reforç,  es  troba  també  separat,  i  sobre  ell  surten  dos  línies,  que

representen el cos superant aquest element, obertes (és a dir, no entren en contacte entre elles). En la

darrera subvariant,  B-II1.8, el cos supera el reforç, acabant en una forma arrodonida, però l'asta

esquerra es troba separada de la resta del conjunt.

La variant B-II2 carrega una sola barra, i és el model a partir del qual es desenvolupen la

resta  de  variacions.  Aplega  vint-i-sis  subvariants  i  cinc  errors,  de  manera  que la  seua  extrema

variabilitat ens parla d'un volum de confecció d'encunys molt alt. Les subvariants B-II2.1 i B-II2.2

es caracteritzen per presentar l'interior farcit o massissat, però mentre que en la primera el reforç es

troba unit al cos de la lletra, en la segona aquest element es troba separat. La  subvariant B-II2.3 és

com la 2.1, però en aquest cas el cos és assimètric, de la manera que ja s'ha explicat en el paràgraf

anterior. La subvariant B-II2.4 recull una forma compacta, és a dir, gruixuda, i amb pocs espais i

ornaments, a diferència de la subvariant B-II2.5, en la qual els ornaments del reforç es troben molt

destacats, arribant a ser majors que el propi mòdul del cos principal del caràcter. En la subvariant

B-II2.6, el cos supera el reforç, i en la subvariant B-II2.7 ocorre el mateix, però en aquest cas els

trets d'aquest element tornen a veure's molt destacats per sobre de la resta de la composició. També

les astes superen el reforç en la subvariant B-II2.8, però ací el cos és assimètric, aquesta vegada

per la banda esquerra. Barreja d'alguns tipus anteriors és la subvariant B-II2.9: en aquesta, el cos

supera el reforç, és una mica assimètric i les astes no contacten entre elles. El reforçament es troba

dividit en dues parts en la subvariant B-II2.10: el cos supera el reforç, però la part superior no es

troba massissada, sinó que deixa un buit triangular; el mateix ocorre amb la subvariant B-II2.11,

en què els extrems del reforç es troben dividits, i mostren tendència triangular cadascun, perquè el

cos parteix aquest element i el supera. En la subvariant B-II2.12 el cos és obert, és a dir, les astes

no contacten entre elles; a més a més, aquestes superen el reforç, es troben separades i, almenys en

una de les formes, inclinades cap a la dreta. En la subvariant B-II2.13, el cos continúa superant el

reforç, acabant en un àpex de forma arrodonida, a més que la barra sobrepassa el cos per la banda
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dreta; és el mateix que ocorre en la subvariant B-II2.14, però en aquest cas, les astes no entren en

contacte entre elles. La subvariant B-II2.15 aplega les formes en què la barra apareix desplaçada

del seu lloc central i, almenys en una d'elles, inclinada, mentre que la  subvariant B-II2.16 ho fa

amb la forma en què la barra supera les astes per les dues bandes. La subvariant B-II2.17 presenta

les mateixes característiques que la BII2.15, amb la barra desplaçada, però en aquest cas, les astes

no contacten entre elles.

Les següents subvariants comprénen les formes en què el reforç es troba separat del cos de la

lletra: és el que ocorre amb la subvariant B-II2.18. En la subvariant B-II2.19, a més a més, aquest

element es troba desplaçat, bé cap a la dreta, bé cap a l'esquerra. La subvariant B-II2.20 presenta

una barra que supera el cos de la lletra per ambdues bandes. Quant a la subvariant B-II2.21, només

la part dreta del reforç es troba separada del conjunt del caràcter. La subvariant B-II2.22 presenta

el  cos  obert  per  la  banda superior,  i  la  B-II2.23 una línia  arrodonida per sobre del  reforç que

representa l'àpex. Igual ocorre amb la subvariant B-II2.24, però en aquest cas l'àpex es composa

per dues línies fines que no entren en contacte entre elles. Les dues darreres subvariants resulten

quasi anecdòtiques, perquè cadascuna d'elles ha estat documentada solament en un encuny: la  B-

II2.25 aplega una forma en què la barra es troba unida al cos de la lletra, sobrepassant-lo i, a més a

més, es obert per la part dreta (Llib.1985 / SIP 35494); semblant és la subvariant B-II2.26, però en

aquest cas el  cos està obert  per l'esquerra i la barra té una posició molt  baixa (Llib.1881 / SIP

35390).

Els  models  B-II2A,  B-II2B,  B-II2C,  B-II2D i  B-II2E es  classifiquen  com  errors  de

composició, ocorreguts en el moment de realitzar la gravació dels caràcters. Tots ells mostren línies

addicionals que no es troben presents en la forma general, o composicions assimètriques i estranyes,

com ocorre amb l'error B-II2B.

Pel que fa a la variant B-II3, carrega doble barra. Només comprén dues subvariants, la B-

II3.1, en la qual el cos de la lletra supera el reforç, i la B-II3.2, en què el cos torna a sobrepassar el

reforç, però les barres es composen un poc inclinades i el cos resulta una mica assimètric.

Com  ocorria  amb  les  anteriors  variants  tipogràfiques,  resulta  complicat  establir  una

seqüència evolutiva. Sembla que el model principal és aquell que carrega una sola barra, la variant

B-II2; per contra, les variants B-II1 i B-II3 poden atribuïr-se a un oblit o distracció per part de

l'entallador, o a un ànim d'ornamentar la lletra en el segon cas. Dins les subvariants del tipus B-II2,

sembla haver dos blocs: un primer en què el reforç es troba unit a la lletra, i un segon en el qual es

troba separat. Les variacions en un i altre no resulten significatives, i no permeten plantejar una

462



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

evolució intencional cap a tipologies més avançades que, en aquest cas, no apareixen: senzillament,

es tracta de petites variants que es deuen a la composició amb els punxons, a l'oblit d'un element o a

la dolenta execució d'una part del caràcter (veure les subvariants B-II2.25 i B-II2.26); en els casos

en què es presenten elements addicionals que no concorden amb les característiques generals del

caràcter, podem parlar d'errors que, no obstant, no porten a la creació de tipologies noves. Per tant,

l'única evolució es troba establerta entre les classes B i  B-II,  en què alguns elements,  com els

ornaments dels reforços, sí semblen canviar des d'un tipus recte amb trets en triangle cap a unes

ornamentacions allargassades i molt destacades, sovint quasi tan grans, o més, com el mòdul del cos

principal de la lletra. La classe B conté aquesta variació intermitja a partir de les variants B1.4 i

B2.1e, i en les formes segones de B2.2 i B2.3. Pel que fa al subtipus B-I, es tracta d'un cas aïllat, en

el qual les lletres no evolucionen, sinó en el qual es prenen algunes característiques arcaiques per a

bastir l'alfabet de l'encuny concret en què apareixen; seria, aleshores, un parèntesi entre les classes

B i B-II, i no necessàriament comprès, quant a la seua cronologia, entre totes dues.

Caràcter B.

Aquesta  lletra  continúa  presentant  les  característiques  descrites  en  la  classe  B,  un  traç

vertical i dos semicirculars a la dreta. S'han determinat tres variants: la variant B-II1, tancada, que

comprén subvariants en què el cos és compacte (B-II1.1), l'anella inferior es troba oberta per la

banda interna (B-II1.2), les anelles deixen un espai entre elles (B-II1.3), o apareixen barres d'unió,

és a dir, les anelles es troben incompletes i es tanquen amb línies més o menys corbades que les

uneixen al cos principal, i que poden aparèixer en nombre d'un (B-II1.4), de dos (B-II1.5), de tres

(B-II1.6),  amb  la  possibilitat  de  comptar  amb  un  pont  inferior  d'unió  molt  marcat,  de  traçat

semicircular (B-II1.7),  o en nombre de quatre (B-II1.8); en aquest darrer cas,  les barres d'unió

poden presentar-se completament rectes (B-II1.9).

La variant B-II2 presenta una de les dues anelles oberta, podent trobar-se l'inferior oberta

per dalt (B-II2.1) o per baix (B-II2.2), la superior oberta per baix (B-II2.3), amb l'extrem inferior

quasi separat (B-II2.4), o separat per complet (B-II2.5).

La variant B-II3 agrupa les formes obertes: les dues anelles es troben unides al cos per la

part  superior  i  inferior,  però  la  banda  central  es  composa  oberta.  Les  anelles  poden  aparèixer

separades de la seua posició habitual (B-II3.1), o l'inferior trobar-se separada del cos de la lletra (B-

II3.2). El caràcter pot adoptar la forma d'una E oberta, amb una mena de travesser central (B-II3.3)
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o d'una K (B-II3.4), en què les anelles es troben obertes per la part inferior i superior, i unides al

traç principal pel centre.

No s'ha establert una evolució clara. El caràcter B ha mantès les característiques formals que

ja havien estat descrites amb anterioritat, i que hereta de les capitals epigràfiques clàssiques. Les

variants B-II2 i B-II3 s'han d'explicar per la composició dels punxons, que no arriben a encaixar-se

com  cal  en  el  moment  de  la  gravació  dels  encunys;  no  sembla  tractar-se  d'una  voluntat

d'evolucionar la lletra cap a models nous.

Caràcter C.

No presenta una gran variabilitat. Hereta la forma de la C de classe B, tancada, de manera

que ha desaparegut la variant oberta. Pot ser angulosa, és a dir, amb un pic marcat en la banda

esquerra (variant B-II1/I), que pot aparèixer poc destacat (subvariant  B-II1/Ia) i amb un traç de

cos fi (B-II1/Ib); s'ha detectat un error de gravació, o produït pel trencament de l'encuny, en què la

lletra és completament truncada (error B-II1/IA). També pot presentar-se arrodonida, que és la

variant  més habitual  (B-II1/II),  amb el  traç del  cos fi  i  els  trets  molt  marcats  (subvariant B-

II1/IIa), o amb el reforç lateral que tanca la lletra del tot recte (subvariant B-II1/IIb); també s'ha

documentat un error, en el qual el traç vertical, per la cara interna, presenta un engruiximent anòmal

(error B-II1A).

Les altres variants carreguen una barra en el seu interior (B-II2), amb una subvariant amb el

cos una mica assimètric (subvariant B-II2.1), i dues barres (B-II3), un poc corbats cap amunt en la

forma localitzada.

L'única evolució que es pot considerar és el fet que ja hem comentat: desapareix la forma

oberta que existia en la classe B, restant solament la forma tancada d'aquest caràcter.

Caràcter D.

Com la lletra C, tampoc presenta una variabilitat excessiva, i continúa composant-se amb les

mateixes  característiques  formals  que  apareixien  en  les  capitals  epigràfiques  clàssiques,  en  les

arcaiques-uncials de la classe A, i en les formes de la classe B. El seu cos pot ser angulós per la

banda dreta (B-II1/I, un reflexe de la lletra C classificada amb el mateix número), o arrodonit (B-

II1/II): en aquest cas, presenta subvariants en les quals el mòdul és menor que el de la resta de

464



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

caràcters que l'acompanyen en la llegenda (B-II1/IIa), o en què només hi ha un tret marcat dels dos

(B-II1/IIb); també el cos pot ser gruixut, descompensant la lletra (B-II1/IIc), o adoptar la forma α

reflexada de manera simètrica (B-II1/IId), la qual cosa es produeix pel corbament dels seus trets i

l'apariència rotunda del cos. La variant B-II2 és la que aplega la forma que carrega una barra, la

qual pot relacionar-se amb una confusió per part del gravador.

No s'aprecia una evolució de la lletra, ni tan sols respecte la classe B, perquè aplega les

mateixes característiques, com ja s'ha dit abans, introduïnt solament la variant amb el pic marcat a

la dreta (B-II1/I).

Caràcter E.

La lletra E conserva els trets bàsics que havien estat exposats en la tipografia de classe B.

Recull una variant sense barra, classificada com B-II1, amb una subvariant en què apareix en el cos

de la lletra un angle marcat, en lloc d'una tendència arrodonida (B-II1.1).

Quant  al  tipus  general,  amb un sol  braç  central,  presenta  una  forma  nova,  denominada

variant B-II2/I en què, com ocorria amb la lletra C, el cos mostra un angle molt marcat en la part

esquerra. Aplega una subvariant de braç central inclinat (B-II2/Ia) i una de braç central desplaçat

cap amunt, almenys en la forma localitzada (B-II2/Ib). La variant B-II2/II és la que més apareix,

amb cos arrodonit i subvariants que comprénen una forma més allargada (B-II2/IIa), un traç fi per a

la composició del caràcter i uns ornaments molt allargats i destacats (B-II2/IIb), un braç central

inclinat,  en  aquest  cas,  cap  a  la  dreta  (B-II2/IIc),  una  forma  en  la  qual  el  braç  central  pot

sobrepassar el cos de la lletra per la dreta (B-II2/IId) o per l'esquerra (B-II2/IIe),  i  una forma

gruixuda  i  una  mica  assimètrica  que  pot  presentar-se  oberta  per  la  banda  inferior  (B-II2/IIf).

Existeix un error de composició (error B-II2/IIA) i un error de caràcter (error B-II2/IIB), bastant

més  interessant,  pel  fet  que  l'obridor  gravà  la  forma  d'un  caràcter  D i  tractà  de  modificar-lo,

convertint-lo en una lletra E (Llib.1813 / SIP 35322). La  variant B-II2/III és un arcaïsme, una

reminiscència de les formes antigues de la tipografia, pel fet que es tracta d'una E oberta, de cos

semicircular massissat, amb dos braços més o menys triangulars i un braç central format per una

línia horitzontal senzilla; no s'ha trobat més que en un encuny, i no conté subvariants, per la qual

cosa pot considerar-se un element completament residual (Llib.1869 / SIP 35378).

Existeixen,  a  banda,  formes  amb  més  d'un  braç  central.  La  variant  B-II3,  d'aparença

arrodonida,  conté  un  doble  braç  central,  l'inferior  dels  dos  pot  trobar-se  desplaçat  cap  avall
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(subvariant B-II3.1); també poden aparèixer els dos inclinats (subvariant B-II3.2), o el superior

sobrepassar el cos de la lletra per la banda dreta (subvariant B-II3.3). La  variant B-II4 carrega

tres braços centrals, i en l'única subvariant documentada (Llib.2159 / SIP 35618), l'inferior dels tres

es troba inclinat (subvariant B-II4.1).

La lletra E conserva les mateixes característiques bàsiques que havien estat descrites per a la

tipografia general de classe B. La variant oberta B-II2/III és una reminiscència arcaica, com ja s'ha

dit, i no té a veure amb una evolució planificada cap a les formes arrodonides. Aquestes conviuen

amb formes anguloses que semblen un poc més tardanes, però el fet d'existir ja en el moment d'ús

d'aquest  alfabet,  i  que s'empren de  manera  alternativa  en  una  mateixa  emissió,  ens  indica  una

elecció personal per part del gravador, i no una evolució tipogràfica clara.

Caràcter G.

El caràcter G continúa presentant les mateixes característiques amb tendència d'espiral, en

aquest cas amb dues variants, una tancada i una oberta. La variant tancada, denominada  B-II1,

presenta un allargament del traç interior, que connecta amb el cos. En les seues subvariants, pot

adoptar la forma d'un 6 (subvariant B-II1.1), i trobar-se la línia d'unió superior molt destacada

(subvariant B-II1.2) o, per contra, fer-ho l'inferior (subvariant B-II1.3). La subvariant B-II1.4 té

la forma d'una O molt allargada, i serà la que recollirà la tipografia gòtica tardana dels grossos

barcelonesos de Pere III.

La forma oberta, variant B-II2, pot presentar-se amb els punxons destacats (subvariant B-

II2.1), sense ornaments ni gir cap a l'interior (subvariant B-II2.2), sense gir i confeccionada amb

traços fins (subvariant B-II2.3), o amb el semicercle inferior separat de la resta del cos de la lletra

(subvariant B-II2.4).

No hi ha, aparentment, una línia d'evolució. L'únic caràcter més tardà que apareix és la G

tancada, subvariant B-II1.4, però el fet de trobar-se en una de les monedes d'Alfons III, que podria

pertànyer a un dels darrers moments del monedatge, i per tant enllaçar amb les emissions de Pere

III, ens fa pensar millor en un avançament paulatí cap a les tipografies gòtiques tardanes.
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Caràcter H.

Com  en  els  casos  anteriors,  el  caràcter  H  es  presenta  en  la  seua  forma  minúscula,

acompanyat  per  un  signe d'abreviatura  per  contracció  que  representa  una  i volada.  En la  seua

variant menys comuna,  anomenada  B-II1,  el  signe d'abreviatura no apareix,  i  resta només la  h

minúscula: és un cas que es troba molt poc representat.

La  variant  B-II2 és  la  més  nombrosa,  i  recull  diverses  formes  al  llarg  de  totes  les

subvariants individualitzades. La variant general té el signe d'abreviatura unit al cos, en concret a la

part de l'ascendent, i presenta una forma més o menys triangular orientada cap amunt; la cama es

troba també unida a l'asta de la lletra. No obstant, hi ha casos en què el signe d'abreviatura i la cama

poden  trobar-se  units  entre  ells  i,  també,  a  l'asta  (subvariant  B-II2.1);  en  altres,  el  signe

d'abreviatura apareix situat molt alt i marcat (subvariant B-II2.2), en una posició intermitja i també

molt  marcat  (subvariant  B-II2.3),  o  recte  i  menys  destacat,  encara  que  en la  mateixa  posició

(subvariant B-II2.4), encara que també se l'ha identificat en una posició baixa i, de la mateixa

manera,  molt  marcat (subvariant B-II2.5).  Hi ha casos en què la unió dels elements al  cos es

realitza mitjançant barres o línies de traços bastant fins: uneixen la cama a l'asta (subvariant B-

II2.6), o aquesta amb el signe d'abreviatura (subvariant B-II2.7), podent presentar aquest darrer

cas  una  línia  addicional  per  sota  del  signe  (subvariant  B-II2.8).  L'abreviatura  pot  trobar-se

separada  del  cos  de  la  lletra  (subvariant B-II2.9),  o  solament  el  braç  inferior  (subvariant B-

II2.10), cas en el qual el caràcter pot aparèixer desprovist de trets o d'ornaments (subvariant B-

II2.11),  i  el  signe d'abreviatura  dotat  d'una línia  addicional  en  la  part  superior  (subvariant B-

II2.12). Poden trobar-se els dos elements, signe d'abreviatura i cama, units entre ells però separats

del cos (subvariant B-II2.13), tots dos separats (subvariant B-II2.14), presentant a més una forma

estreta (subvariant B-II2.15), o més ampla amb una barra connectada a la cama, però que s'uneix a

l'asta (subvariant B-II2.16), o amb formes triangulars i no tan allargades per a ambdós elements

(subvariant B-II2.17). Per últim, cama i signe de contracció poden trobar-se separats d'una asta

muntant sense trets, serifes, cartel·les ni ornaments (subvariant B-II2.18).

La variant B-II3 és completament atípica: s'assembla a una F, amb dos braços triangulars

més o menys marcats, depenent de la forma que adopte. Aplega dues subvariants, una en què el cos

no carrega trets o ornaments en la part superior (subvariant B-II3.1), i una segona en què el cos es

troba desprovist d'ornaments (subvariant B-II3.2). No és una forma nombrosa, i no respòn a una
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evolució (inexistent per una altra banda, perquè les característiques bàsiques de la lletra són sempre

les mateixes), sinó potser a un error de composició.

Caràcter I.

Conserva  la  forma  bàsica  de  traç  vertical,  amb trets  o  allargaments  ornamentals  en  els

extrems inferior i superior, els quals prénen la forma de línies amb longituds desiguals (variant B-

II1). Les subvariants localitzades es caracteritzen per carregar trets molt marcats (subvariant B-

II1.1), per tindre una forma assimètrica (subvariant B-II1.2) o per ser el seu cos estret al centre i

de línies corbades (subvariant B-II1.3). Aquesta darrera forma sí pot considerar-se una evolució de

la  tipologia  recta,  trobant-se  més  a  prop  dels  tipus  gòtics  i  gótics  tardans  que  s'exposen  més

endavant en aquest capítol. S'ha detectat, a més a més, l'existència d'un error,  B-II1A, en el qual

apareix una línia addicional en la banda esquerra de la lletra.

Caràcter N.

Malgrat  guardar  la  mateixa  semblança  descrita  en  la  tipologia  general,  presenta  una

diversitat  bastant  ampla.  L'única forma és l'arrodonida,  amb dues  variants,  una de traç vertical

principal recte i una segona de traç vertical estrangulat i corbat. La primera, anomenada variant B-

II1, és la més representada. Pot carregar ornamentació molt marcada (subvariant B-II1.1), un cos

ample i gruixut (subvariant B-II1.2), un pont superior o àpex molt marcat i corbat (subvariant B-

II1.3), o presentar una forma general ampla de traços fins (subvariant B-II1.4), una forma ampla i

traços rectes (subvariant B-II1.5), o estreta i de tendència rectangular (subvariant B-II1.6). Els

punxons poden trobar-se separats, units per un àpex destacat (subvariant B-II1.7), en alguns casos

una mica desplaçat del lloc que li pertocaria ocupar (subvariant B-II1.8). La forma general pot ser

angulosa, amb una punta marcada a la dreta (subvariant B-II1.9); pot ser també tancada per la

banda inferior (subvariant B-II1.10),  o completament oberta,  perquè els  punxons no s'uneixen

entre ells (subvariant B-II1.11). En la subvariant menys comuna, un sol cas, el caràcter carrega una

barra corbada en el blanc interior (subvariant B-II1.11).

La segona variant, B-II2, està formada per una asta muntant, a l'esquerra, estrangulada, és a

dir, estreta pel centre i composada amb un aspecte corbat. En l'única subvariant localitzada, el braç

dret  es  troba separat  de l'asta  (subvariant B-II2.1).  És una variant  que considerem una forma
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evolucionada de l'anterior, pel fet que la seua apariència estrangulada l'apropa als caràcters de la

tipografia gòtica i gòtica tardana, com veurem.

Caràcter O.

La lletra O no varia quant a les seues característiques generals respecte a allò que s'havia

comentat per als casos anteriors: un cercle més o menys arrodonit (variant B-II1), el blanc interior

del qual pot ser el·lipsoidal o apuntat en la banda inferior (subvariant B-II1.1). Existeix un error en

el qual el caràcter es troba travessat per una línia vertical (error B-II1A). No es pot proposar una

hipòtesi d'evolució amb els exemples que tenim.

Caràcter P.

Formada per una asta i una anella en posició superior i dreta; aplega les característiques

generals de les capitals epigràfiques clàssiques. La seua descripció comprén dos grans blocs, un més

arcaic, amb el traç vertical recte, i un més evolucionat, que enllaça amb les formes gòtiques, amb

l'asta estrangulada i corbada.

La  variant B-II1 aplega les formes amb asta recta: la  subvariant B-II1/I és una forma

tancada,  que  pot  presentar  una  anella  ampla  (subvariant  B-II1/Ia),  o  els  punxons  marcats

(subvariant B-II1/Ib); els dos errors detectats dins d'aquesta variant ténen a veure amb l'aparició

de  línies  addicionals  en  la  part  inferior  del  caràcter  (error  B-II1/IA i  error  B-II1/IB).  La

subvariant B-II1/II comprén formes obertes, és a dir, aquelles en les quals l'anella es troba oberta

per la banda inferior, amb una forma pròpia en la qual l'anella es troba completament separada del

cos (subvariant B-II1/IIa).

La  variant  B-II2 s'ha  reservat  per  a  aquelles  formes  amb  asta  estrangulada.  Només

existeixen dos tipus principals, sense subvariants: una forma tancada (B-II2/I) i una forma oberta

per la banda inferior de l'anella (B-II2/II). Pensem que son minoritàries perquè es tracta, com s'ha

dit,  de  formes  evolucionades  de  la  tipografia  de  classe  B-II  que  enllacen  amb  les  tipologies

gòtiques; per tant, estàn encara poc representades. Sí semblen marcar, per la seua banda, una línia

d'evolució.
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Caràcter R.

El caràcter R presenta un ampli ventall de variants: s'han determinat dos grans blocs, un

primer que comprén les formes tancades de la lletra, i un segon que aplega les formes obertes. En

els dos casos, el caràcter es construeix mitjançant una asta vertical, una anella en posició dreta i

superior i una cama per sota d'aquesta.

La variant B-II1/I abraça les formes tancades amb l'asta recta. La cama ja no és triangular,

com en la classe B, sinó que ara és un traç corbat, i els trets ornamentals de l'asta es troben més

marcats. En les subvariants, pot presentar la part superior massissada (subvariant B-II1/Ia), una

forma compacta (subvariant B-II1/Ib), o tancada sobre si mateixa, connectant el braç inferior i

l'anella (subvariant B-II1/Ic), l'anella i la cama unides entre elles i connectades a l'asta per un

travesser (subvariant B-II1/Id),  un travesser tancant la part  inferior de l'anella (subvariant B-

II1/Ie),  o  la  superior  (subvariant B-II1/If),  tres  travessers  (subvariant B-II1/Ig)  o,  fins  i  tot,

quatre travessers d'unió (subvariant B-II1/Ih),  una forma ampla amb la cama recta i  angulosa

(subvariant  B-II1/Ii),  una  forma  general  amb una  cama  curta  que  s'uneix  al  cos  de  la  lletra

mitjançant un travesser (subvariant B-II1/Ij, amb varietat de formes), el qual pot col·locar-se en

una posició molt baixa (subvariant B-II1/Ik), una forma general recta (subvariant B-II1/Il), amb

una cama triangular que supera el cos de la lletra per l'esquerra (subvariant B-II1/Im), una forma

amb l'unió inferior de l'anella desplaçada de la seua posició habitual (subvariant B-II1/In) i, per

últim, una forma en la qual la cama es troba separada del cos de la lletra (subvariant B-II1/Io).

S'han detectat dos errors de composició, anomenats error B-II1/IA i error B-II1/IB.

La variant de cos estrangulat,  B-II1/II és, com en el  cas de la lletra P,  minoritària,  i  la

considerem una forma evolucionada lligada amb les tipografies de característiques gòtiques. Només

presenta una subvariant, en la qual la cama es troba unida al cos de la lletra per una línia o travesser

(subvariant B-II1/IIa).

Les formes obertes, classificades com B-II2, poden presentar-se quasi tancades per la banda

inferior de l'anella (subvariant B-II2.1), amb l'anella i la cama unides entre elles (subvariant B-

II2.2), amb l'anella oberta i la cama unida al cos per un travesser (subvariant B-II2.3), amb la

cama separada i l'anella unida al cos per un travesser (subvariant B-II2.4), amb la cama separada, i

amb un travesser en la part baixa que no connecta amb l'asta i que sembla ser l'ornament d'aquesta

(subvariant  B-II2.5),  amb  l'anella  separada  (subvariant  B-II2.6),  amb  la  cama  separada
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(subvariant B-II2.7), o amb els dos elements separats (subvariant B-II2.8). Menys en una de les

formes de la subvariant B-II2.7, de cos estrangulat, totes les restant presenten cos recte.

Caràcter S.

Només comprén una variant, B-II1, pel fet que la seua forma bàsica s'ha mantès en tota la

classe B i els seus subtipus. No obstant, l'ornamentació ha canviat, resultant ara més allargassada

que triangular, de manera que pot considerar-se una forma evolucionada de les descrites abans, i

que enllaça amb les tipografies gòtiques. Sol ser una forma bastant enroscada, que en els seues

subvariants pot presentar una forma més recta i menys corbada (subvariant B-II1.1), normal amb

els ornaments dels extrems molt marcats (subvariant B-II1.2), una forma allargada i de tendència

recta (subvariant B-II1.3),  arribant a ser quasi quadrangular (subvariant B-II1.4), o recta i de

mòdul menut (subvariant B-II1.5) i, fins i tot,  lleugerament tombada (subvariant B-II1.6). En

altres  casos  els  punxons,  separats,  es  troben  units  pel  mig  del  caràcter  mitjançant  un  traç  fi

(subvariant B-II1.7), que pot aparèixer desplaçat (subvariant B-II1.8), o per un traç més gruixut

(subvariant B-II1.9) o engrossit, quasi circular (subvariant B-II1.10). Entre les formes separades,

l'extrem inferior pot trobar-se desplaçat, però encara connectat (subvariant B-II1.11), les dues parts

de  la  lletra  separades  (subvariant  B-II1.12)  i  desplaçades  (subvariant  B-II1.13),  amb  una

separació més ampla (subvariant B-II1.14), i amb els punxons dels extrems separats (subvariant

B-II1.15), o tots els quatre que conformen el caràcter separats (subvariant B-II1.16).

L'única evolució que es detecta, en aquest cas, és la que es produeix entre les formes amb

extrems més triangulars pròpies de la classe B, cap a les formes d'extrems allargats i més corbades

d'aquest subtipus B-II.

Caràcter T.

La  lletra  T segueix  mantenint  les  característiques  heretades  de  les  capitals  epigràfiques

clàssiques. Comprén un bloc de formes més arcaiques, denominat B-II1, amb el cos més o menys

allargat i triangular, almenys en la base, i el reforçament recte, amb els ornaments orientats cap

avall, i un segon bloc de formes més evolucionades, que lliguen amb les gòtiques primerenques, en

què els trets ornamentals del reforç, de tipus corbat, són oberts (B-II2).

471



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

La  variant  B-II1 aplega  diverses  subvariants,  amb  una  forma  general  engrossida

(subvariant  B-II1.1),  amb  el  reforç  desplaçat  cap  a  la  dreta  en  el  cas  que  hem  documentat

(subvariant B-II1.2), amb una forma en què el cos supera el reforç (subvariant B-II1.3), amb un

cos completament triangular i de mòdul baix (subvariant B-II1.4), amb un reforç sense ornaments

laterals, és a dir, amb la forma d'una barra horitzontal senzilla (subvariant B-II1.5), amb el reforç

separat del cos de la lletra (subvariant B-II1.6), en alguns casos sense ornaments (subvariant B-

II1.7), i amb el cos triangular, de mòdul gran, i el reforç convertit en una barra de grandària petita

sense ornaments (subvariant B-II1.8), un cas molt poc representat.

La variant B-II2, evolucionada, comprén sis subvariants: una forma gruixuda (subvariant

B-II2.1),  una  forma  amb  reforçament  fi  (subvariant  B-II2.2),  una  forma  amb  el  reforçament

desplaçat (subvariant B-II2.3), una forma amb el cos sinuós i una mica assimètric (subvariant B-

II2.4), una forma en què el cos sobrepassa el reforç (subvariant B-II2.5), i una darrera forma en la

qual el reforç es troba separat de l'asta muntant de la lletra (subvariant B-II2.6). S'han detectat dos

errors de composició, un de forma assimètrica (error B-II2A) i un semblant a un 7 reflexat de

forma simètrica, a causa del desplaçament extrem del reforç i la disposició oblícua del cos (error B-

II2B). Sí sembla, en aquest cas, que puga existir una evolució de les dues variants, des de la B-II1

cap a la B-II2, i d'aquesta darrera cap a les formes gòtiques.

Caràcter V.

Seria lògic pensar que el caràcter V, com ocorria amb la lletra A, presentara una variabilitat

alta, però en canvi la seua agrupació fa que només s'haja detectat una sola variant, anomenada B-

II1, heretada de la classe B, i formada per dues línies oblícues que s'uneixen per la banda inferior,

amb trets linials i en disposició horitzontal. 

Les  subvariants  de  B-II1  presenten  formes  en  les  quals  els  ornaments  es  troben  molt

destacats  (subvariant  B-II1.1),  o  carreguen  mosses  en  la  part  superior  (subvariant  B-II1.2);

l'interior de la lletra pot aparèixer massissat (subvariant B-II1.3), i les línies principals poden ser

gruixudes (subvariant B-II1.4), potser tant per la força i direcció del colp del moneder, com per la

forma de gravar l'encuny. Les dues astes es poden presentar separades (subvariant B-II1.5), amb

mosses  en  la  part  superior  i  sense  línies  per  als  ornaments  (subvariant  B-II1.6).  La  darrera

subvariant carrega una barra inclinada en el blanc interior del caràcter (subvariant B-II1.7).
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Hem pogut  proposar  una  evolució  per  a  aquesta  lletra.  Pensem que  la  forma  amb  els

ornaments linials és la més primerenca, heretada de la classe B. La subvariant B-II1.2 seria un tipus

de transició, pel fet de combinar les línies com a ornaments amb les mosses dels tipus més avançats;

lligaria amb la subvariant B-II1.6, que elimina les línies i presenta només mosses, però en aquest

cas es tractaria d'una variació d'un tipus general que no s'ha documentat, perquè presenta les línies

del cos separades. Les mosses en l'extrem superior de les dues astes es farien ja comunes en les

tipologies gòtiques.

Caràcter X.

Aquesta lletra manté la forma bàsica descrita en la tipologia general de la classe B, encara

que els trets o reforçaments són més curts que en els casos anteriors. La variant B-II1 presenta una

forma completament recta, és a dir, que els braços no presenten corbatura. Les seues subvariants

comprénen formes amb el mòdul menut i els ornaments més marcats (subvariant B-II1.1), el traç

central  estrangulat  (subvariant  B-II1.2),  els  braços  dret  i  esquerre  amb  forma  de  ganxo

(subvariant B-II1.3), o els quatre braços amb la mateixa forma de ganxo (subvariant B-II1.4), els

braços  dret  i  esquerre  desplaçats  de  la  seua  posició  centrada  (subvariant  B-II1.5),  una  forma

aplanada i ampla (subvariant B-II1.6), una forma amb el braç central més gruixut i els ornaments

oberts en lloc de linials (subvariant B-II1.7), i els braços separats, més menuts i de forma més o

menys triangular (subvariant B-II1.8). S'ha documentat un error, denominat  B-II1A, que conté

algunes línies addicionals.

La variant B-II2 és una forma amb els quatre braços corbats, que presenta subvariants amb

el cos central recte i els braços dret i esquerre corbats (subvariant B-II2.1), amb el cos central

estrangulat i els braços dret i esquerre rectes (subvariant B-II2.2), amb els quatre braços corbats i

diverses formes (subvariant B-II2.3), amb la part inferior del cos central, de forma estrangulada,

separada (subvariant B-II2.4), amb els dos braços laterals separats (subvariant B-II2.5), amb els

quatre braços molt  arrodonits, donant-li  una apariència d'espiral  (subvariant B-II2.6),  amb una

forma  disposada  a  l'inrevés  (subvariant  B-II2.7,  la  qual  podria  respondre  a  un  error  de

composició), amb els braços separats del centre de la lletra (subvariant B-II2.8), amb forma d'H i

recta (subvariant B-II2.9), amb forma més arrodonida, els quatre braços destacats i la part inferior

separada  (subvariant  B-II2.10),  o  amb  aquesta  mateixa  forma  i  els  braços  laterals  separats
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(subvariant B-II2.11). S'han detectat dos errors, l'error B-II2A, amb els extrems oberts, i l'error

B-II2B, de forma estreta i massissada.

Les formes rectes de la variant B-II1 semblen evolucionar cap a altres en què els ornaments

tendeixen a reduïr de manera paulatina les línies, convertint-les en una mena de ganxos (B-II1.3) i,

al final, en petits elements més o menys triangulars, separats del cos central de la lletra (B-II1.8).

Pel que fa a les formes arrodonides, des de les subvariants corbades es passa a aquelles en què la X

pren  la  forma  d'una  espiral,  com ocorre  amb  B-II2.6.  Les  formes  arrodonides  es  troben  més

properes de les tipologies gòtiques, però les diferències trobades ara per ara entre unes i altres no

permeten atribuïr una direcció evolutiva més clara cap a la tipografia gòtica.

Caràcter +.

Només s'han pogut documentar dues variants de creu al començament de la llegenda, una de

tipus grec, equilàtera, quasi sense reforços en els extrems (variant B-II1), i una creu eixamplada,

ornada en els extrems (variant B-II2), amb dos errors de composició (error B-II2A i  error B-

II2B).

Signes d'abreviatura i separació de paraules.

Tant el signe d'abreviatura localitzat, sempre en el revers, com a primera contracció de la

paraula  Barchinona,  com els  símbols  de  separació  de  paraules,  són  idèntics  als  descrits  en  la

tipologia  de classe  B.  La segona contracció  de la  paraula  Barchinona es  troba  integrada en el

caràcter H, i s'ha explicat de manera convenient en el seu propi apartat.

8.1.5. Tipografia gòtica, variants primerenques.

La lletra gòtica representa el tercer gran bloc tipogràfic en la classificació del tresor del

carrer de la Llibertat, després de les tipologies de classe A i de classe B: per aquesta raó, ha estat

denominada com classe C, dividida en classe C-I, dedicada a les variants primerenques, que ens

ocupen ara, les quals apareixen en els grossos d'argent de Barcelona batuts per Pere II, Jaume II,

Alfons III i Pere III; i en lletres de classe C-II, que es troben, únicament, en els croats de Pere el
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Cerimoniós, i representen una varició tardana, relacionada amb les darreres emissions de grossos

barcelonesos d'aquest monarca.

La tipografia  de  classe C-I  es  caracteritza  per  la  seua  enorme variabilitat,  amb un gran

nombre de subvariants i formes diferents. A excepció de les lletres gòtiques de les monedes de Pere

el Gran, cal explicar aquesta tendència pel fet que les llegendes gòtiques les trobem en el moment

de  màxima expansió  del  croat  barcelonès,  en  el  seu  moment  central,  podria  dir-se  i,  per  tant,

relacionades amb les emissions de major volum de peces grosses d'argent com són les de Jaume II,

Alfons III i Pere III. La variabilitat extrema té a veure amb aquells grans volums d'emissió i, per

tant, amb les altes xifres de fabricació d'encunys: potser diverses mans i diversos tallers per a poder

donar eixida a l'ingent demanda de piles i trossells per a encunyar els croats en la seca de Barcelona,

amb un ritme de producció, en alguns moments, bastant accelerat; així s'expliquen els errors, els

oblits (com els que produeixen les lletres A sense travesser, variant C-I1) o les variacions.

La tipografia monetària de tipus gòtic,  en general,  copia la capital  gòtica epigràfica que

s'emprava en l'àmbit barcelonés des del segle XIII, amb moltes semblances amb els caràcters gòtics

europeus. Tant en el comtat de Barcelona com en el regne de València, es poden rastrejar les formes

d'aquestes  lletres  en  les  inscripcions  sobre  matèria  dura;  també  hereta  algunes  característiques

formals  de  la  gòtica  llibrària,  però  sembla  que  la  font  d'inspiració  principal  és  l'epigrafia.  Els

caràcters gòtics, en el nostre àmbit d'estudi, poden veure's emprats en els grossos que Jaume I fa

batre al seu nom en el senyoriu de Montpeller; els utilitzarà després el seu fill Pere per a portar a

terme les encunyacions sicilianes de pirrals, i continuarà en ús, a començaments del segle XIV, en

les llegendes d'anvers i revers dels reials mallorquins de Jaume II de Mallorca. Tipus monetaris

posteriors opten per emprar de manera majoritària els caràcters gòtics, però encara barrejats amb

algunes lletres llatines o de tradició romànica, com ocorre amb els dobles coronats de Joan I. Els

retrocessos tipogràfics desapareixen ja en el segle XV, quan la lletra gòtica, que en aquest treball ha

estat denominada tardana (subtipus C-II), substitueix en les llegendes monetàries els alfabets de

tradició  romànica:  ocorre  així  amb  tots  els  croats  de  la  segona  etapa,  fins  enllaçar  amb  el

començament de l'ús de les lletres humanístiques en els inicis de la tercera etapa de la moneda

grossa barcelonesa, i que excedeixen els límits plantejats en aquesta investigació.

Caràcter A.

A diferència de l'apariència triangular de la lletra A en la tipografia de tradició romànica, l'A
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gòtica presenta una forma rectangular; està formada per una asta vertical recta, situada a la dreta, i

un  traç  sinuós,  amb un sortint  marcat  i  un acabament  en gir  i  arrodonit,  a  l'esquerra.  Els  dos

elements es composen amb punxó particular, i estàn units entre ells per un àpex que pren una forma

de traç recte horitzontal, acabat en una línia una mica allargada i, com a forma més evolucionada,

en un triangle cada poc més destacat i allargat, sempre cap a la banda esquerra. S'han determinat

quatre variants d'A: sense barra, amb una sola barra, que és la més nombrosa, amb doble barra i

amb triple barra.

La  variant  C-I1 no  carrega  cap  barra.  El  seu  reforç  superior  és  linial,  i  no  presenta

ornaments laterals; la seua subvariant més propera mostra una lletra massissada (subvariant C-

I1.1). Les restants subvariants presenten un canvi de forma en l'àpex, que acaba en triangle, més o

menys marcat, per la banda dreta, i integra una línia orientada cap amunt en l'esquerra. El blanc

interior  pot  ser  arrodonit  (subvariant  C-I1.2)  o  estret  (subvariant  C-I1.3),  presentar  el  traç

esquerre  separat  de  la  resta  de  la  lletra  (subvariant  C-I1.4),  un  cos  estilitzat  i  estrangulat

(subvariant  C-I1.5),  que  considerem una evolució  més  tardana  d'aquesta  classe,  o  una  forma

angulosa, més arcaica (subvariant C-I1.6).

La variant amb una barra es divideix en dos blocs. El primer d'ells, classificat com C-I2/I,

presenta la forma comuna recta, amb reforç de l'àpex poc marcat i linial: aplega dues subvariants,

una massissada (subvariant C-I2/Ia) i una altra en què el traç esquerre es troba separat del reforç

superior (subvariant C-I2/Ib).

La variant C-I2/II és també recta, i compta amb un reforç marcat en l'àpex, acabat en un

triangle  apuntat  cap  avall.  Se'n  deriven  formes  esquemàtiques  (subvariant  C-I2/IIa),  amples

(subvariant  C-I2/Ib),  altres  amb  el  reforç  superior  molt  marcat  (subvariant  C-I2/IIc),  sense

cartel·la o trets en la part inferior del traç vertical dret (subvariant C-I2/IId), amb el blanc interior

estret (subvariant C-I2/IIe) i amb el traç superant el cos de la lletra per l'esquerra (subvariant C-

I2/IIf), altres amb el traç esquerre superant el reforç i el traç dret estrangulat (subvariant C-I2/IIg),

unes altres amb el traç esquerre separat del reforç superior (subvariant C-I2/IIh), o amb un reforç

de grandària exagerada i inclinat en la banda esquerra cap amunt (subvariant C-I2/IIi), i, per últim,

formes en què el reforç es troba separat del traç dret (subvariant C-I2/IIj).

La  variant  C-I3/I carrega  dues  barres  i  és  atípica,  per  la  seua  forma  completament

arrodonida; és a dir, l'àpex no té la forma d'un reforç com els que hem descrit, sinó que es realitza

amb un traç semicircular. No presenta subvariants, com tampoc la variant C-I3/II, angulosa i sense
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reforç superior, i la C-I3/III, amb la forma normal, i també amb doble barra. Totes tres estàn poc

representades en les llegendes del tresor del carrer de la Llibertat.

La  variant C-I4 carrega triple barra, i la seua forma conté el tipus evolucionat de reforç

superior, molt marcat, acabat en triangle i orientat cap avall. Aplega dues subvariants, una en què

les  tres  barres  estàn  desplaçades  del  centre  del  caràcter,  i  l'inferior  d'elles  es  troba  inclinada

(subvariant C-I4.1), i una altra de cos estrangulat (subvariant C-I4.2).

Hem avançat  una possible evolució durant la  descripció de les variants.  En primer lloc,

comptariem  amb  la  variant  de  reforç  poc  marcat,  de  forma  linial,  a  partir  de  la  qual  es

desenvoluparia aquest element amb un acabament allargat i triangular, cada cop més estirat cap

avall.  La darrera etapa de l'evolució de la lletra es trobaria en els  cossos estrangulats.  Tant les

variants C-I3/I com C-I3/II semblen residuals i poc representatives del conjunt. La variant C-I4, per

la seua banda, sembla un excès d'ornamentació per part del gravador.

Caràcter B.

La variabilitat del caràcter B és, també, molt alta. La classificació de les variants mostra

l'evolució de la lletra des de formes més arcaiques o primerenques,  molt  semblants a les de la

tipografia de classe B, cap a formes arrodonides i estrangulades. 

La variant C-I1 és de forma gruixuda i compacta, tancada, i amb una asta recta. Presenta

subvariants en què la lletra es troba oberta pel centre, entre les dues anelles (subvariant C-I1.1),

amb  l'anella  superior  oberta  per  la  part  baixa  i  l'anella  inferior  separada  del  cos  de  la  lletra

(subvariant  C-I1.2),  una  altra  forma  igual  que  l'anterior  però  amb  la  part  inferior  farcida

(subvariant C-I1.3), o amb les anelles separades de l'asta del caràcter (subvariant C-I1.4).

La  variant C-I2 presenta un aspecte un poc més evolucionat,  una forma una mica més

arrodonida que l'anterior. Es tracta també d'una forma tancada, amb l'asta recta i trets o ornaments

marcats. Quant a subvariants, és la més nombrosa: les anelles són molt arrodonides (subvariant C-

I2.1), l'anella inferior es troba unida per dues barres fines i horitzontals a l'asta (subvariant C-I2.2),

les anelles s'han convertit en traços bastant rectes, units per dos travessers cadascuna a l'asta de la

lletra  (subvariant C-I2.3),  o  solament  per  tres  travessers  (subvariant C-I2.4);  els  tipus  oberts

poden carregar quatre unions o travessers (subvariant C-I2.5) o només tres (subvariant C-I2.6).

L'anella superior pot trobar-se oberta per la banda inferior (subvariant C-I2.7),  o tota la lletra

oberta per la zona central, superior i inferior, unint els elements laterals mitjançant quatre línies
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fines  (subvariant  C-I2.8).  La  forma  pot  ser  també  tancada,  però  l'unió  central  realitzar-se

mitjançant dos travessers inclinats (subvariant C-I2.9), o adoptant aquests una forma semblant a

un 3, units al cos pel centre (subvariant C-I2.10) o separats d'aquest, i units només per la banda

superior i inferior (subvariant C-I2.11). Pot presentar l'anella inferior separada del cos (subvariant

C-I2.12), oberta per la banda inferior donant-li a la lletra un aspecte de caràcter R (subvariant C-

I2.13),  trobar-se  completament  oberta  pel  centre,  amb  una  forma  un  poc  més  estilitzada

(subvariant C-I2.14), o per la part superior i inferior de les dues anelles, com si fóra un lletra K

(subvariant C-I2.15). Per últim, els elements laterals poden adoptar una forma recta, i presentar-se

separats per complet de l'asta (subvariant C-I2.16).

La  variant C-I3 és la més evolucionada, formada amb línies corbades i un traç principal

estrangulat, amb trets o ornaments destacats. En les subvariants, hi ha una barra central que es troba

inclinada cap a l'esquerra (subvariant C-I3.1), les dues anelles poden adoptar la forma d'un 3 unit a

l'asta (subvariant C-I3.2) o separat d'aquesta (subvariant C-I3.3), els punxons trobar-se destacats

(subvariant  C-I3.4),  l'anella  superior  oberta  (subvariant  C-I3.5)  i  l'inferior  quasi  separada

(subvariant C-I3.6), o separada del tot de l'asta de la lletra (subvariant C-I3.7).

Amb tota aquesta variabilitat, basada normalment en canvis o errors en la disposició dels

encunys i en la gravació dels patrius, resulta complicat establir una evolució tipològica. L'única que

pot traçar-se consisteix en el pas de les astes rectes a les estrangulades.

Caràcter C.

La lletra C es basteix semblant a com s'havia descrit en la classe C, adoptant les formes

tardanes en les quals el cos de la lletra és un semicercle massissat. Són sempre formes tancades per

un reforç lateral, més o menys corbat. La forma més comuna és la que s'ha denominat variant C-I1,

arrodonida i amb un tancament lateral corbat; les seues subvariants comprénen formes amb el blanc

interior quasi rectangular (subvariant C-I1.1), amb els ornaments junts i triangulars (subvariant

C-I1.2), amb un mòdul major que el de la resta de les lletres de la llegenda (subvariant C-I1.3),

amb els trets o ornaments quasi rectes (subvariant C-I1.4), amb el tancament lateral enfonsat, és a

dir, corbat cap a l'interior de la lletra (subvariant C-I1.5), o oberta per la part superior (subvariant

C-I1.6); en aquest últim cas, pot ser angulosa, com una reminiscència arcaica (subvariant C-I1.7).

S'han detectat dos errors de composició en els quals el semicercle del cos s'uneix al tancament no
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amb sengles braços, sinó mitjançant línies o barres (error C-I1A i  error C-I1B); el tercer error

carrega una barra central (error C-I1C).

La  segona  variant,  denominada  C-I2,  es  caracteritza  per  tindre  un  mòdul  menut  i  el

tancament  lateral  gairebé  recte.  En  les  subvariants,  pot  ser  completament  recte,  amb  trets

ornamentals (subvariant C-I2.1) o sense ells (subvariant C-I2.2). Els ornaments poden trobar-se

bastant marcats (subvariant C-I2.3),  amb distintes formes,  quasi rectes (subvariant C-I2.4),  o

molt marcats, distingint-se amb allargaments exagerats (subvariant C-I2.5). En aquest darrer cas,

el cos pot ser angulós només en la part esquerra, amb una punta marcada com en subvariants de la

classe  B (subvariant  C-I2.6),  o  del  tot  angulós  (subvariant  C-I2.7).  Tots  dos  són tipus  amb

característiques arcaïtzants, i poc representatius.

Com ocorria amb el caràcter B, resulta complicat establir una evolució tipològica.. Sembla

que  es  produeixen  alguns  retrocessos,  acom  ocorre  amb  els  tipus  que  mostren  una  tendència

angulosa, però en general el model gòtic es troba bastant ben assentat.

Caràcter D.

El caràcter D també presenta prou diversitat, encara que guarda els trets formals bàsics tant

de la classe B com de les capitals epigràfiques clàssiques de les quals prové. Es forma amb una asta

recta amb trets marcats, i un traç semicircular a la dreta d'aquesta; és sempre una forma tancada. La

variant C-I1 és recta i gruixuda, i en l'error detectat carrega una barra central (error C-I1A). Per

una altra banda, la variant C-I2 és arrodonida, i pot aparèixer amb mòdul gran, major que el de la

resta de lletres de la llegenda (subvariant C-I2.1), amb els ornaments molt destacats (subvariant

C-I2.2)  o  poc marcats  i  quasi  triangulars (subvariant C-I2.3).  Pot  assemblar-se a una lletra  α

reflexada, o ser angulosa i oberta, com la subvariant C-I2.7 de C (subvariant C-I2.4), una forma de

nou arcaïtzada respecte a la tipografia que ens ocupa.

La  variant  C-I3 és  alta  i  estilitzada,  amb  formes  generals  arrodonides.  Pot  tindre  els

ornaments molt marcats (subvariant C-I3.1), i el cos amb una punta destacada en la part dreta, sent

un  poc  angulosa  la  seua  forma  (subvariant  C-I3.2).  S'ha  documentat  un  error  en  què  aquest

caràcter carrega una barra central (error C-I3A). En la variant C-I4, el tancament lateral és recte,

amb el tret o ornament superior una mica inclinat. En la subvariant C-I4.1, en canvi, el tancament

es presenta completament recte. 
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Sembla que la variant C-I1 és la més arcaica o primerenca d'aquesta tipologia, amb la seua

forma gruixuda. A partir d'ella, s'experimenta una evolució cap a formes més estilitzades, sense

arribar a l'estrangulament de l'asta. De qualsevol manera, la variant C-I2 sembla ser la normal per a

aquesta tipografia,  sent  la  més nombrosa i  representada en les llegendes gòtiques amb variants

primerenques en el tresor del carrer de la Llibertat.

Caràcter E.

La lletra E presenta també un gran ventall de variants, encara que conserva sempre la forma

arrodonida i tancada, idèntica a la del caràcter C. La variant C-I1 no carrega cap braç central, i pot

aparèixer amb trets rectes (subvariant C-I1.1) o amb els traços del cos fins (subvariant C-I1.2).

La variant C-I2/I agrupa el bloc de formes arrodonides, el més comú, i amb major nombre

d'exemplars. S'hi troben formes més rectangulars que arrodonides (subvariant C-I2/Ia), obertes pel

centre, amb un tancament molt fi (subvariant C-I2/Ib), amb el braç central sobrepassant el cos de

la  lletra  per  la  dreta  (subvariant  C-I2/Ic)  o  per  l'esquerra  (subvariant  C-I2/Id),  amb  el  tret

superior recte i l'inferior inclinat (subvariant C-I2/Ie), amb els trets poc marcats (subvariant C-

I2/If), amb el tancament lateral corbat cap a l'interior (subvariant C-I2/Ig), amb el braç central

inclinat, en el cas documentat cap a l'esquerra (subvariant C-I2/Ih), o corbat (subvariant C-I2/Ii),

amb els trets o ornaments quasi triangulars (subvariant C-I2/Ij), amb l'aspecte general d'una  α

reflexada (subvariant C-I2/Ik), amb un angle marcat en la banda esquerra (subvariant C-I2/Il),

amb els ornaments molt destacats, desenvolupats i rectes (subvariant C-I2/Im), i amb un mòdul

gran, major que el de la resta de lletres de la llegenda (subvariant C-I2/In). S'han classificat dos

errors, un sense tancament lateral (error C-I2/IA) i un altre de factura maldestra, amb línies d'unió

addicionals per a aconseguir el tancament lateral de la lletra (error C-I2/IB).

El  bloc  C-I2/II agrupa formes arrodonides  amb el  tancament  lateral  recte.  En les  seues

subvariants, els ornaments poden aparèixer molt marcats (subvariant C-I2/IIa), només l'inferior

marcat i el braç central inclinat (subvariant C-I2/IIb), o sense ells (subvariant C-I2/IIc); la forma

general pot ser angulosa, com en els casos de les lletres C i D, d'aspecte arcaic (subvariant C-

I2/IId), amb el braç central superant el cos de la lletra, en el cas documentat per l'esquerra, i amb

aquest element inclinat en la mateixa direcció (subvariant C-I2/IIe), o oberta per la banda superior

i inferior (subvariant C-I2/IIf).
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Per últim,  la  variant C-I3/I aplega les  formes arrodonides amb doble braç central,  que

poden  variar  en   formes  amb els  braços  desplaçats,  els  ornaments  més  junts  i  triangulars  i  el

tancament una mica estrangulat (subvariant C-I3/Ia), amb un mòdul gran (subvariant C-I3/Ib) o

amb la forma d'una α reflexada (subvariant C-I3/Ic). El bloc C-I3/II presenta el tancament lateral

recte,  amb els  braços centrals  desplaçats i  una forma general bastant arcaïtzant (subvariant C-

I3/IIa), els braços centrals separats (subvariant C-I3/IIb) o junts (subvariant C-I3/IIc), o també

rectes, amb trets marcats (subvariant C-I3/IId) o poc marcats (subvariant C-I3/IIe). En alguns

casos, els braços centrals superen el cos de la lletra per la banda esquerra (subvariant C-I3/IIf) o

no arriben a contactar amb el punxó principal (subvariant C-I3/IIg).

L'evolució que es pot determinar resulta idèntica a la de la lletra C, en aquest cas sense que

apareguen les formes més gruixudes. Les variants arrodonides amb braç central corbat semblen més

arcaiques que aquelles en què el braç central resulta més recte i estrangulat, com ocorre amb el bloc

C.I3/II.

Caràcter F.

Resulta una forma senzilla, igual que la descrita en la classe B, però evolucionada, amb un

ornament del braç superior molt desenvolupat cap avall, entrant en contacte amb el braç inferior i

tancant la meitat superior de la lletra. Presenta tres subvariants: una en la qual el desenvolupament

de l'ornament arriba fins la base del caràcter (subvariant C-I1.1), una segona en què els punxons es

troben  molt  destacats  (subvariant  C-I1.2)  i  una  darrera  oberta  per  la  banda  superior,  perquè

l'ornament no té una línia que el connecte amb el cos principal de la lletra (subvariant C-I1.3),

L'única evolució de la qual es pot parlar es produeix des de la classe B cap a la classe C.

Caràcter G.

Aquesta lletra continúa mantenint les característiques de la classe B, una forma arrodonida,

amb un traç inferior semicircular que gira cap a l'interior, i un ornament superior que, de triangular,

acaba per convertirse en una mossa oberta en dos braços de longituds variables. En aquest cas,

l'evolució del caràcter la marca el factor de l'ornament, sent més arcaics els gruixuts amb tendència

triangular, i més tardans els oberts.
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S'han determinat tres variants. La primera, anomenada C-I1, presenta una forma grossa i un

tret o ornament de tendència triangular. No conté subvariants, pel fet que es un tipus poc representat

i, per tant, poc nombrós. 

La segona, classificada com variant C-I2, és la més normal en aquesta tipografia gòtica,

amb l'ornament partit en dos braços. L'espiral interna pot ser alta, un cas en el qual la forma general

sol ser més allargada (subvariant C-I2.1). L'espiral pot trobar-se també separada del cos de la lletra

(subvariant C-I2.2), i a més a més, tindre una forma recta, i no semicircular (subvariant C-I2.3),

un  fet  que  sembla  un  error  d'utilització  de  punxó.  Pot  tindre  una  forma  tancada,  com  un  6

(subvariant  C-I2.4),  amb  els  punxons  separats,  units  per  travessers  o  línies  al  cos  principal

(subvariant  C-I2.5),  i  a  més,  oberta  per  la  base  (subvariant  C-I2.6).  Existeix  un  error  de

composició, molt  maldestra,  classificat com  error C-I2A.  En la  variant C-I3,  una evolució de

l'anterior una mica més estilitzada, tant l'espiral interna com els braços de l'ornament es troben molt

destacats i  desenvolupats;  pot  aparèixer partida en la  base (subvariant C-I3.1),  oberta,  amb el

semicercle  separat  del  cos  de  la  lletra  (subvariant  C-I3.2),  o  amb una forma general  tancada

semblant a un 6 (subvariant C-I3.3).

Caràcter H.

La lletra H és la que major nombre de variacions aplega dins la tipografia gòtica. Com en els

casos  anteriors,  presenta  la  forma  d'una  h  minúscula,  que  integra  el  signe  d'abreviatura  per

contracció de la paraula  Barchinona, una  i volada que s'assembla a una línia oblícua, orientada a

dreta  i  cap  amunt,  acabada  en  una  mossa  oberta  amb dos  braços.  El  semicercle  inferior,  que

representa el braç, sol ser arrodonit.

Com ocorria en la classe B, la  variant C-I1 no presenta signe d'abreviatura, mantenint la

forma de la h minúscula. Pot trobar-se amb la cama separada de l'asta de la lletra (subvariant C-

I1.1), cas en el què pot haver-se gravat molt petita (subvariant C-I1.2), o pot trobar-se la cama

també amb una forma més recta i angulosa (subvariant C-I1.3), en algun cas unida per un pont

molt corbat i destacat a l'ascendent (subvariant C-I1.4). La darrera subvariant no presenta cap tipus

de tret o d'ornament (subvariant C-I1.5).

La  variant C-I2 té el signe d'abreviatura, el qual presenta les característiques descrites al

començament d'aquest epígraf, unit a l'ascendent. Els ornaments superiors poden adoptar la forma

d'una V i el remat del signe d'abreviatura tindre una tendència més triangular (subvariant C-I2.1),
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o convertir-se, junt amb la cama, en formes completament triangulars (subvariant C-I2.2).  Pot

aparèixer el símbol de contracció recte, en posició horitzontal (subvariant C-I2.3), o formar el cos

un tipus estret  i  allargat (subvariant C-I2.4).  En altres casos, la meitat  interna de la cama pot

aparèixer carregant una barra (subvariant C-I2.5), i en altres, el signe d'abreviatura trobar-se molt

poc indicat mitjançant una línia gairebé imperceptible (subvariant C-I2.6).

La variant C-I3 es caracteritza per tindre units el signe d'abreviatura i la cama, entre ells i a

l'asta, per una línia fina. El signe de contracció sol presentar un ornament molt destacat i bastant

desenvolupat. En una de les dues subvariants que comprèn, el nexe d'unió amb el cos principal

desapareix, trobant-se els dos elements laterals separats de l'asta (subvariant C-I3.1), mentre que

en la segona subvariant, tots dos s'uneixen al cos sense línia, sinó directament (subvariant C-I3.2).

Pel que fa a la variant C-I4, té la cama separada de l'asta de la lletra, mentre que el signe

d'abreviatura es troba unit a aquest. Pot trobar-se amb una forma gruixuda (subvariant C-I4.1), que

sembla millor un error o un desgast que una variant pròpia i intencional, un signe d'abreviatura curt

i triangular (subvariant C-I4.2), o llarg amb braços desenvolupats com a ornament (subvariant C-

I4.3), un braç inferior sinuós (subvariant C-I4.4), un signe de contracció llarg amb un traç d'unió fi

i un cos més estret (subvariant C-I4.5), o curt de la mateixa manera que la cama (subvariant C-

I4.6). En alguns casos, el signe d'abreviatura es redueix a una línia fina (subvariant C-I4.7), o

apareix un travesser que tracta d'unir la cama a l'asta muntant, en distintes posicions (subvariant C-

I4.8).

La variant C-I5 presenta la cama unida al cos, i el signe d'abreviatura separat, al contrari

del que ocorria en la variant anterior. Aquest darrer element pot mostrar-se menut, amb la cama més

arrodonida  (subvariant C-I5.1),  o  amb aquesta  situada  en  una posició  alta,  començant  des  de

l'ascendent (subvariant C-I5.2).

Per últim, la variant C-I6 aplega les formes en què tant el signe d'abreviatura com la cama

es troben separats de l'asta de la lletra. Presenta la peculiaritat que en el caràcter general no carrega

quasi ornamentació en el signe d'abreviatura. És, junt amb la variant C-I4, una de les agrupacions

que més subvariants i formes conté. Pot trobar-se amb una cama redona i un signe d'abreviatura

ornat (subvariant C-I6.1), amb la cama normal però una forma estreta en general (subvariant C-

I6.2),  i  amb una cama sinuosa  (subvariant  C-I6.3)  o  angulosa  (subvariant  C-I6.4).  El  signe

d'abreviatura pot convertir-se en una línia fina, molt simplificat (subvariant C-I6.5), o en una creu

inclinada, separada de l'ascendent i de la cama (subvariant C-I6.6), o unida a aquest darrer element

(subvariant C-I6.7). Pot aparèixer un travesser d'unió per a connectar al cos la cama de la lletra
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(subvariant C-I6.8), o dos travessers per a cama i signe d'abreviatura (subvariant C-I6.9). En un

cas poc representat, el travesser adopta la forma d'una espiga, presentant la mossa en la pròpia línia

del traç, i no en l'extrem (subvariant C-I6.10). Els trets o ornaments poden trobar-se molt oberts i

desenvolupats  (subvariant C-I6.11),  o  aquests  elements  presentar  una forma esquemàtica molt

simple (subvariant C-I6.12). En el darrer cas, tant la cama com el signe d'abreviatura es troben

molt reduïts i molt poc marcats (subvariant C-I6.13).

No sembla existir una evolució determinada del caràcter dins d'aquesta tipologia. Totes les

formes presenten cos recte, i en cap cas apareix l'asta de tipus estrangulat, que, d'acord amb el que

s'ha vist  en caràcters  anteriors,  marcaria  una variant  més  avançada o tardana.  Les  formes més

compactes o gruixudes sí poden estar relacionades amb models més antics, i  les més esbeltes o

estilitzades, amb models més tardans; de fet, les primeres solen aparèixer en els grossos d'argent de

Pere II i de Jaume II, mentre que les restants ho fan en els d'Alfons III i Pere III, marcant una

diferenciació que, com es veurà, serà més acusada en les darreres emissions de croats de Pere el

Cerimoniós. 

Caràcter I.

La lletra I no canvia respecte a les capitals epigràfiques llatines, ni tampoc a les I de classe

B. Segueix formant-se mitjançant un sol traç vertical, rematat en els quatre extrems amb ornaments

o linials, que poden ser horitzontals o més o menys corbades (variant C-I1). Els trets poden trobar-

se molt destacats i desenvolupats, com en la  subvariant C-I1.1, amb els traços del cos fins i els

ornaments també força desenvolupats (subvariant C-I1.2), amb els ornaments inferiors orientats

cap avall  i  quasi verticals (subvariant C-I1.3),  sense cartel·les inferiors (subvariant C-I1.4) o

directament  sense  ornaments  en  els  extrems  (subvariant  C-I1.5),  o  amb  el  cos  amb  forma

estrangulada (subvariant C-I1.6).

El  caràcter  resulta  bastant  estable  al  llarg  de  les  emissions  del  tresor  del  carrer  de  la

Llibertat; no obstant, les tres formes localitzades de cos estrangulat (subvariant C-I1.6) mostren

l'evolució de la lletra cap a les variants tardanes de la tipografia gòtica, allunyant-se dels models

rectes de la classe B.
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Caràcter L.

El  caràcter  L tampoc  no  canvia  els  seus  trets  bàsics  respecte  al  que  s'ha  exposat  amb

anterioritat. No obstant, presenta una diferència essencial: s'ha abandonat la forma recta del cos per

la forma estrangulada (variant C-I1). El braç adopta forma apuntada, arrodonida en l'extrem. En les

dues subvariants, la forma bàsica es conserva, podent aparèixer els punxons marcats (subvariant

C-I1.1) o el braç separat de l'asta de la lletra (subvariant C-I1.2).

Caràcter N.

Aquesta  lletra  mantè  els  trets  formals  descrits  en  la  tipografia  de  classe  B,  una  asta  a

l'esquerra i un traç sinuós a la dreta, units per un àpex o pont superior més o menys corbat. La

variant  C-I1 és  la  més  representada,  i  es  caracteritza  per  un  traç  dret  arrodonit;  les  seues

subvariants  mostren  una  lletra  recta  i  estreta,  amb  una  tendència  compositiva  rectangular

(subvariant  C-I1.1),  un  pont  d'unió  molt  marcat  i  de  forma  completament  semicircular

(subvariant C-I1.2), una forma tancada per la banda inferior (subvariant C-I1.3), una asta sense

cartel·la (subvariant C-I1.4),  una forma amb els  traços separats  i  en la qual  l'àpex desapareix

(subvariant C-I1.5), i una altra en què aquest es troba desplaçat del seu lloc i es converteix en una

senzilla línia fina una mica inclinada (subvariant C-I1.6). Les dues restants subvariants presenten

l'asta  amb  una  forma  estrangulada  (subvariant  C-I1.7),  o  amb  aquesta  mateixa  forma  i  amb

separació respecte l'element dret (subvariant C-I1.8). S'ha classificat un error en què el caràcter, de

cos recte, carrega una barra (error C-I1A).

La  variant C-I2 es caracteritza per la forma angulosa del braç dret, i només presenta una

subvariant, en la qual els dos elements principals es troben separats (subvariant C-I2.1). Per últim,

la  variant C-I3 té el  cos estragulat,  i  l'acabament  del braç dret  és més recte  que en els  casos

anteriors.

Resulta bastant clar que l'evolució del caràcter s'estableix des de les formes amb el cos recte

cap a les formes de cos estrangulat. No sembla que hi haja una diferència cronotipològica entre les

variants C-I1.7/C-I1.8 i C-I3, sinó que poden pertànyer a un mateix bloc amb només unes poques

variacions de composició i acabament.
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Caràcter O.

Malgrat la seua senzillesa, la lletra O mostra bastant variabilitat. Conserva la forma que s'ha

exposat més enrere en aquest capítol; resulta grossa en la variant general, anomenada  C-I1, però

conté subvariants en què apareix més allargada i amb el blanc interior rectangular (subvariant C-

I1.1),  amb una forma circular i mòdul menor (subvariant C-I1.2),  amb forma allargassada,  de

mòdul normal (subvariant C-I1.3), mòdul petit (subvariant C-I1.4) i mòdul gran (subvariant C-

I1.5), i amb forma angulosa, apuntada en els extrems superior i inferior (subvariant C-I1.6). No es

pot parlar d'una evolució del caràcter, pel fet que les variacions són producte de diferències en la

composició i ús dels punxons en el moment de la gravació de l'encuny.

Caràcter P.

Aquesta forma s'ha detectat només en les dues peces batudes a nom de Pere II. Presenta una

forma clàssica i composada amb cura, amb una asta recta i una anella en posició superior dreta, que

tanca per la banda inferior contra el cos del caràcter (variant C-I1). No conté cap subvariant.

Caràcter R.

El caràcter R presenta una evolució clara des de les formes heretades de la classe B fins a les

formes gòtiques tardanes, és a dir, des de la variant C-I1 fins la variant C-I4. S'han classificat quatre

blocs o variants, la primera de les quals, anomenada C-I1, és idèntica a les variants de classe B: una

apariència general de lletra P, amb una cama en forma de V. Es tracta d'un tipus arcaic, que es

barreja en les primeres emissions de croat de Pere II amb la tipografia gòtica; de fet, només la

trobem en els grossos batuts en vida de Pere el Gran, i per la seua poca representació i perduració en

la tipografia de classe C, no conté cap subvariant.

La variant C-I2 es troba ja en les emissions de Jaume II, però és un tipus poc representat,

pel fet que és una variació en la composició dels trets generals: en aquest cas, la cama presenta una

forma una mica crebantada, és a dir, es realitza com una línia oblícua amb un petit resalt. En la

subvariant C-I2.1, la cama es troba separada de l'asta de la lletra, i l'anella oberta, mentre que la

subvariant C-I2.2 és una forma oberta amb anella i cama unides entre elles, i amb la cama acabada

en una ornamentació de braços oberts a partir de la mossa que apareix en l'extrem.
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La  variant C-I3,  present  en les emissions  de Jaume II,  Alfons III  i  Pere III,  és la més

nombrosa amb diferència. La cama és corbada, amb multitud de diferències que es reflecteixen en

el ventall de subvariants. La cama pot gravar-se de grandària petita (subvariant C-I3.1), amb traços

fins com l'anella (subvariant C-I3.2), la forma general del caràcter pot ser esquemàtica i privada

d'ornaments (subvariant C-I3.3), o ampla i també sense ornamentació (subvariant C-I3.4).  La

cama pot ser menys corbada i més angulosa (subvariant C-I3.5), pot no existir separació entre ella

i l'anella (subvariant C-I3.6), presentar una forma sinuosa, unida a l'anella, i el caràcter presentar

un àpex marcat i desenvolupat (subvariant C-I3.7), començar alta, en l'ascendent (subvariant C-

I3.8) o unir-se solament a l'anella superior, convertint la lletra en una forma oberta (subvariant C-

I3.9).  L'anella  pot  trobar-se  oberta  per  la  banda  inferior  (subvariant  C-I3.10),  amb  la  cama

separada de de l'asta (subvariant C-I3.11), o tots dos elements, cama i anella, estar separats de

l'asta  de la  lletra  (subvariant C-I3.12),  un cas en el  qual  l'anella  pot  adoptar  una forma recta

(subvariant C-I3.13); també, amb els dos elements separats, l'asta muntant pot trobar-se sense trets

(subvariant C-I3.14), o l'anella i la cama unides entre elles però separades de l'asta (subvariant C-

I3.15). L'anella es presenta també oberta per la banda superior, unida al cos de la lletra i amb la

cama separada (subvariant C-I3.16); en el cas que els dos elements es troben encara separats, pot

haver un travesser que tracte de connectar a l'asta l'anella per la banda superior (subvariant C-

I3.17), cas que també es produeix quan la cama es troba unida al cos (subvariant C-I3.18). L'anella

s'ha documentat dividida, és a dir, partida en un pont semicircular en la banda superior, i en un traç

en forma de mitja lluna a la dreta (subvariant C-I3.19). Quant a la unió dels elements separats a

l'asta del caràcter, pot realitzar-se amb un travesser, col·locat en la cama (subvariant C-I3.20), que

pot connectar punxons marcats i una mica separats (subvariant C-I3.21), o trobar-se desplaçat del

seu lloc (subvariant C-I3.22). Es pot trobar una forma oberta, amb anella i cama unides entre elles,

i  carregant  dos  línies  o  travessers  en  la  banda  interior  del  caràcter  (subvariant  C-I3.23).  Els

punxons  es  poden  veure  separats,  amb  travessers  rectes  (subvariant  C-I3.24)  o  inclinats

(subvariant C-I3.25), i un d'ells obert per la banda superior (subvariant C-I3.26). La forma pot ser

estrangulada,  amb travessers (subvariant C-I3.27).  També apareixen els punxons separats,  amb

travessers d'unió, i la cama sense connectar a cap element (subvariant C-I3.28), un cas en el qual

la cama pot ser recta i orientada cap avall (subvariant C-I3.29). Per últim, s'ha documentat una

forma de cama separada, amb l'anella oberta per la banda superior (subvariant C-I3.30). En total,

s'han recollit  trenta  subvariants que ens indiquen una variabilitat  extrema del caràcter,  causada,

segurament, pels volums d'emissió elevats i per la participació de diverses mans en processos de
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fabricació molt ràpids, que porten a cometre variacions i errors en la forma bàsica de la lletra; així,

s'han pogut recuperar també tres errors de composició (errors C-I3A, C-I3B i C-I3C).

La  variant C-I4 es caracteritza pel cos estrangulat. Pot trobar-se amb l'anella destacada,

unida mitjançant travessers desplaçats (subvariant C-I4.1), com una forma oberta, en què la cama i

l'anella  es  troben  unides  entre  elles,  però  carregant  dos  travessers  en  l'interior  del  caràcter

(subvariant  C-I4.2),  o  només  un  (subvariant  C-I4.3),  el  qual  pot  aparèixer  inclinat  cap  a

l'esquerra, almenys en el cas documentat en el tresor del carrer de la Llibertat (subvariant C-I4.4);

en algun cas, poc representat, amb les característiques de la subvariant anterior, la part superior de

l'anella pot adoptar la forma d'un triangle petit (subvariant C-I4.5). La forma oberta es caracteritza

per la unió de l'anella i la cama (subvariant C-I4.6), que pot aparèixer separada de l'asta, i amb

l'anella tancada (subvariant C-I4.7) o oberta (subvariant C-I4.8).

Caràcter S.

La lletra S conserva els trets formals bàsics descrits amb anterioritat. S'han classificat tres

variants, la més nombrosa i representada de les quals és la primera, C-I1, de forma recta i acabada

en els extrems en ornaments de forma linial i allargada, una mica triangulars; els trets o ornaments

poden trobar-se poc marcats (subvariant C-I1.1). En alguns casos, l'S es conforma partida per la

meitat (subvariant C-I1.2), o amb els quatre punxons separats entre ells (subvariant C-I1.3). La

seua forma pot ser fina i sinuosa, i bastant assimètrica (subvariant C-I1.4). Els ornaments poden

trobar-se bastant destacats, en una forma corbada (subvariant C-I1.5) o més recta (subvariant C-

I1.6). Les dues meitats de la lletra poden estar unides per un traç fi , recte o inclinat (subvariant C-

I1.7).  La  forma general  pot  ser  molt  menys  gruixuda,  i  conformar-se la  lletra  amb traços  fins

(subvariant C-I1.8),  trobant-la  separada  per  la  meitat  (subvariant  C-I1.9),  cas  en  el  qual  els

extrems centrals poden trobar-se molt junts (subvariant C-I1.10), o cavalcar entre ells (subvariant

C-I1.11). També podem trobar una forma tancada, en la qual els ornaments són braços oberts a

partir d'una mossa situada en l'extrem, tan desenvolupats que contacten amb els semicercles que

formen  el  cos,  tancant  d'aquesta  manera  el  conjunt  (subvariant  C-I1.12).  Aquesta  sembla  la

subvariant més evolucionada.

La variant C-I2 presenta una forma semblant a una espiral, que pot ser de major grandària

(subvariant C-I2.1) o ample (subvariant C-I2.2) que el mòdul general. Pel que fa a la variant C-

I3,  és  la  menys  representada  i  la  més  evolucionada:  és  corbada,  compacta  i  té  els  ornaments
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allargats. Només s'ha detectat una subvariant d'aquest tipus, en què les dues meitats del caràcter

estàn separades (subvariant C-I3.1).

L'evolució tipològica del caràcter S comença per les formes més rectes, amb ornaments o

acabaments més triangulars,  per passar cap a ornamentacions més allargades i  corbades,  i  trets

formals menys rectes. És a dir, la major part de la variant C-I1 podria considerar-se més arcaica,

mentre que ja la subvariant  C-I1.12 aniria  deixant  pas a  formes gòtiques  més tardanes,  que es

reflecteixen en la variant C-I3. La variant C-I2 no sembla un mòdel de transició, sinó una variació

en la composició dels punxons.

Caràcter T.

En la tipografia  gòtica C-I,  la lletra  T continúa mantenint  la  forma recta de les capitals

epigràfiques clàssiques. S'ha dividit la seua seqüència formal en dos blocs, un en el qual el reforç és

angulós i enfonsat, i un altre en què és recte, amb trets de tendència triangular, apuntats cap avall, i

que sembla una herència de la tipografia de classe B. De qualsevol manera, en aquest cas no pot

parlar-se d'una evolució clara, pel fet que s'empren de manera alternativa les dues variants per a

composar les llegendes.

La variant C-I1, en la qual el reforç presenta un enfonsament per la part superior, dividint-

lo en dos grans triangles l'acabament dels quals acaba apuntat cap avall, comprèn sis subvariants.

En la subvariant C-I1.1, el cos és pràcticament triangular i els ornaments del reforç es troben molt

poc marcats, mentre que en la subvariant C-I1.2, el reforç comença a presentar extrems acabats en

mosses i braços oberts, una forma una mica més avançada que la general. Amb aquesta tipologia de

reforç, pot aparèixer un cos triangular en la base, amb un coll o línia d'unió fina i llarga (subvariant

C-I1.3); també el reforç pot trobar-se inclinat i una mica estrangulat, en major o menor mesura

depenent de la forma del caràcter (subvariant C-I1.4). El reforçament s'ha documentat partit en dos

triangles, disposats cadascun al costat de la part superior de l'asta (subvariant C-I1.5). També s'ha

definit una darrera subvariant en la qual el cos sobrepassa el reforç (subvariant C-I1.6).

La variant C-I2 es troba un poc més representada que l'anterior. Els trets o ornaments del

reforç poden ser curts (subvariant C-I2.1), el cos sobrepassar un reforç recte (subvariant C-I2.2)

o acabat en mosses (subvariant C-I2.3),  trobar-se aquest element separat i  amb mosses en els

extrems (subvariant  C-I2.4),  o  unit  a  l'asta  mitjançant  una  línia  fina  (subvariant  C-I2.5).  El

caràcter pot haver estat composat amb traços molt fins (subvariant C-I2.6), un fet que també es
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podria atribuïr a la força o direcció de l'encunyació. El reforç pot ser completament recte, acabat en

petites mosses, i de grandària menuda (subvariant C-I2.7),  o no presentar ornamentació en els

laterals (subvariant C-I2.8).

Caràcter U.

En la tipografia gòtica, se substitueix la forma V per la forma U per a representar el mateix

so. Com ocorria amb la classe B, els trets essencials de la lletra U són els d'una A capgirada, sense

barra; l'asta principal és recta, el braç dret sinuós i els dos elements es troben units per un àpex o

pont inferior corbat. S'ha determinat una variant arrodonida, molt més nombrosa, anomenada C-I1, i

una variant angulosa, amb una punta marcada en l'exterior del braç dret, classificada com C-I2.

La  variant C-I1 presenta subvariants amb àpex o pont recte (subvariant C-I1.1), forma

ampla (subvariant C-I1.2), braç dret alt, superant l'asta, i una mica angulós o truncat (subvariant

C-I1.3), separat del cos de la lletra (subvariant C-I1.4), o desplaçat de la seua posició (subvariant

C-I1.5), o amb forma tancada per la banda superior a causa de la longitud dels trets ornamentals

(subvariant C-I1.6). Les restants subvariants ténen l'asta estrangulada (subvariant C-I1.7), i es

presenten sense ornament en l'element dret (subvariant C-I1.8), amb el braç separat (subvariant

C-I1.9), i amb el braç una mica angulós o truncat (subvariant C-I1.10).

 La  variant C-I2 és angulosa, i no aplega cap subvariant, pel fet que es tracta d'un tipus

arcaic sense gaire representació, que trobem només en les peces de Pere II. A partir d'aquesta, es

marca l'evolució del caràcter cap a la forma recta de la variant C-I1 i, finalment, cap a la forma

estrangulada, des de la subvariant C-I1.7.

Caràcter X.

Com el caràcter R, mostra una enorme diversitat, que ens indica una forma molt variable i

flexible quant a la seua composició. Aplega formes arcaiques, com la variant C-I1, que encara es

forma mitjançant dos traços rectes, disposats en oblicu, amb reforços linials desenvolupats que la

converteixen en una forma quasi tancada. Com que és arcaïtzant, no es troba força representada, a

banda dels croats de Pere II, i no aplega subvariants.

La  variant C-I2 presenta tres braços rectes,  el  superior dret  amb tendència triangular,  i

l'inferior esquerre corbat. La subvariant C-I2.1 es troba en una posició distinta, amb el braç corbat
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orientat  cap avall.  Es tracta d'una solució d'adaptació a l'espai estret que queda en composar la

llegenda.

La variant C-I3 es caracteritza per tindre els braços superior dret i inferior esquerre corbats,

amb el traç central estrangulat, i sense gairebé ornaments en els extrems. Comprèn una subvariant,

anomenada C-I3.1, en la qual els braços es troben un poc separats de la posició en què apareixen en

la forma general.

Per la seua banda, la variant C-I4 presenta el cos central recte, i els braços superior dret i

inferior esquerre corbats, encara que en la subvariant C-I4.1 es mostren un poc més rectes que en

el model de la variant.

En  la  variant  C-I5,  els  braços  superior  dret  i  inferior  esquerre,  corbats,  són  quasi

semicirculars; aplega una subvariant en la qual la forma és idèntica, però de composició simètrica al

model de la variant (subvariant C-I5.1).

La  variant C-I6 té un braç separat, el superior dret, almenys en la forma que hem pogut

documentar en el tresor del carrer de la Llibertat. No es tracta d'una variant molt representada, de

manera que no conté cap subvariant.

En la  variant C-I7, els dos braços, el superior dret i l'inferior esquerre, es troben separats

del cos central, i la seua forma és de tendència semicircular. Aplega tres subvariants: una forma

ampla (subvariant C-I7.1), amb els braços en posicions capgirades respecte a la forma general

(subvariant  C-I7.2),  o  només  un  d'ells  capgirat,  el  superior  dret  en  la  forma  documentada

(subvariant C-I7.3).

El cos principal de la  variant C-I8 és estrangulat, i els braços superior dret i inferior dret

són angulosos.  En  una  de  les  dues  subvariants  individualitzades,  els  braços  indicats  es  troben

separats del traç central (subvariant C-I8.1), mentre que en la segona, aquests ténen un aspecte

esquemàtic (subvariant C-I8.2).

Les formes de la  variant C-I9 són les més nombroses i representades. El cos principal és

estrangulat, i els dos braços corbats, assimètrics, acabats en mosses rematades per dos braços oberts.

En la  subvariant C-I9.1, els dos braços es troben orientats cap amunt; en la  subvariant C-I9.2,

estàn desplaçats cap avall i el braç dret és més llarg que l'esquerre, mentre que en la subvariant C-

I9.3, els dos braços, a banda d'estar també orientats cap amunt, són curts. La  subvariant C-I9.4

mostra els dos braços més rectes que corbats, a l'igual que ocorre amb la subvariant C-I9.5, però

en aquest cas són molt curts i fins, i quasi no es troben indicats. En la subvariant C-I9.6, els braços

superior dret i inferior esquerre es troben desplaçats l'un respecte l'altre. En la subvariant C-I9.7, el
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braç inferior esquerre és menor que el superior dret, mentre que en la subvariant C-I9.8 tots dos

són curts, però gruixuts. La subvariant C-I9.9 mostra braços equilàters. La subvariant C-I9.10 és

una forma dividida en dos parts,  partida per la meitat.  Per últim, la  subvariant C-I9.11 podria

arribar a considerar-se un error, en carregar un doble ornament en la banda superior del cos central.

La variant C-I10 es caracteritza també per un cos estrangulat, però en aquest cas, els braços

superior dret i inferior esquerre són quasi circulars i bastant curts. En la subvariant C-I10.1, els dos

braços es troben orientats cap avall i en una posició distinta, ja que el dret passa a ser l'inferior i

l'esquerre  el  superior;  en  la  subvariant  C-I10.2,  el  braç  superior  dret  es  troba  allunyat  de  la

composició del caràcter.

Pel que fa a la  variant C-I11, torna a presentar cos principal estrangulat, i els braços es

converteixen en dos punts units per una línia fina oblícua. En l'única subvariant identificada, el

caràcter es presenta amb un mòdul menut (subvariant C-I11.1).

La variant C-I12 també té el traç principal estrangulat, i els braços en forma de ganxo o L.

Pot trobar-se amb el braç inferior esquerre unit al cos (subvariant C-I12.1), el superior dret unit

(subvariant C-I12.2), o amb un mòdul ample (subvariant C-I12.3).

La variant C-I13 és semblant a l'anterior, però en aquest cas els braços, encara que ténen

forma de ganxo, són corbats i més petits, i el mòdul en general és menor que en la resta de casos.

No conté cap subvariant.

En la  variant C-I14, el cos estrangulat connecta amb dos braços molt menuts quasi sense

indicar, que són un poc majors en la subvariant C-I14.1. La composició es realitza a base de traços

fins en la subvariant C-I14.2.

La variant C-I15 és atípica, pel fet que no té braços, solament s'ha gravat el cos principal.

No està massa representada, pel fet que es tracta d'un oblit puntual per part de l'obridor. El cos es

estrangulat i no comprén cap subvariant. Podria considerar-se un error de composició.

En la variant C-I16, la forma general és gruixuda, amb característiques arcaiques, a causa

dels seus traços més rectes. Com en el cas anterior, tampoc conté subvariants. La que hem anomenat

variant C-I17 té forma d'aspa, amb traços més fins i semblants entre ells: aquesta sí presenta una

subvariant, denominada C-I17.1, de cos assimètric. La variant C-I18 es pot tractar com un error de

composició,  en el  qual els  braços es troben molt  pegats al  traç principal i  la forma general  és

compacta; sembla que el gravador tracta d'adaptar la lletra a l'espai reduït que queda després de

composar la llegenda.
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Per últim, la forma més evolucionada és la de la  variant C-I.19, la qual enllaça amb les

variants tardanes de la tipografia gòtica (C-II). En aquesta variant, els quatre braços són corbats i la

forma general és semblant a una espiral. No s'han individualitzat subvariants.

La proposta d'evolució d'aquest caràcter, malgrat el seu ampli ventall, resulta senzilla. Els

tipus més arcaics els considerem aquells de traços rectes, començant per la variant C-I1. Les formes

estrangulades resulten un poc més avançades, ja enllaçades amb les tipologies plenament gòtiques,

mentre  que  la  darrera  variant,  anomenada  C-I19,  de  forma  en  espiral,  lliga  amb  les  variants

tardanes.

Caràcter +.

La creu de començament de llegenda, quant als seus trets bàsics, segueix allò exposat amb

anterioritat per a la classe B. S'ha determinat una variant C-I1, amb forma de creu potençada, quasi

tancada pels ornaments dels extrems, arcaica, i que només es pot trobar en els croats de Pere II. La

variant C-I2, que adopta la forma d'una creu eixamplada, és molt més comuna, i la típica d'aquesta

tipografia gòtica primerenca; comprén quatre subvariants, en les quals pot carregar un punt dins del

quarter superior esquerre (subvariant C-I2.1) o en el superior dret (subvariant C-I2.2), presentar

braços  quasi  triangulars  i  amb  unions  estretes  (subvariant  C-I2.3),  o  una  factura  maldestra,

completament  assimètrica,  i  amb  un  punt  situat  en  l'interior  del  quarter  superior  esquerre

(subvariant C-I2.4). La variant C-I3 s'ha definit com una creu eixamplada de forma assimètrica.

Signe d'abreviatura.

Ja s'ha tractat la segona contracció de la paraula  Barchinona que apareix en el revers dels

grossos  d'argent  barcelonesos,  pel  fet  de  trobar-se  integrada  en  el  caràcter  H.  L'únic  signe

d'abraviatura documentat, a banda d'aquell, és el que afecta a la primera contracció de la mateixa

paraula, localitzat entre les lletres A i C, en alguns croats primerencs de Jaume II, abans del canvi en

el  desenvolupament  de  la  llegenda  de  revers  en  les  monedes  posteriors.  Es  tracta  d'un  símbol

ondulat (C-I1), amb la mateixa funció i idèntic al que ja s'havia explicat en la classe B.
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Separació de paraules.

S'han detectat tres tipus de separació de paraules. El primer d'ells, anomenat variant C-I1,

es realitza mitjançant un simple punt. La variant C-I2 comprén la separació amb flors: el caràcter

general és una flor amb forma de creu, equilàtera i simètrica, amb un buit al centre, que en les seues

subvariants por trobar-se completament massissada (subvariant C-I2.1), formada per quatre punts,

amb separació mínima entre ells (subvariant C-I2.2), adoptar una forma quadrangular, amb un buit

gran al centre (subvariant C-I2.3) o repetir aquest darrer esquema i trobar-se del tot massissada

(subvariant C-I2.4).  L'última variant,  anomenada  C-I3,  comprén una forma de separació entre

paraules realitzada mitjançant una anella.

8.1.6. Tipografia gòtica, variants tardanes.

Les  variants tardanes  de la  tipografia  gòtica només les  hem localitzades en les  darreres

emissions de grossos barcelonesos de Pere el Cerimoniós. Representen una evolució/variació de les

formes exposades abans, en el bloc de la tipologia C-I, per als grossos barcelonesos del tresor del

carrer de la Llibertat.

El seu ventall tipològic és més reduït que en el bloc anterior, pel fet que la duració d'aquest

alfabet  és  més  curta  i  ja  no està  lligat  als  grans  volums d'emissió portats  a  terme per  Pere el

Cerimoniós sinó, sembla, a les seues últimes encunyacions. El curt recorregut d'aquesta categoria

no ens ha permès advertir àmplies evolucions dins d'ella: representa l'últim estadi de les tipografies

gòtiques en el tresor que ens ocupa en el present treball. És clar que manquen els darrers tipus de

croat barcelonès aplegats en el CGMC, que no es troben presents en l'atresorament del carrer de la

Llibertat; amb ells, podria completar-se el quadre tipogràfic que hem anomenat C-II.

Caràcter A.

La forma del caràcter A és semblant a la que presenta en la classe C-I, encara que, en aquest

cas, l'asta esquerra té un pic arrodonit menys marcat. El reforç superior es presenta corbat, acabat

per la banda esquerra en un eixamplament que sol estar orientat cap avall. La  variant C-II1 es

caracteritza per un reforç superior destacat i bastant desenvolupat; la lletra carrega una sola barra i

és una forma tancada. En les seues subvariants, pot trobar-se oberta per la banda superior esquerra
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(subvariant C-II1.1), massissada en el blanc interior (subvariant C-II1.2), amb l'asta separada

(subvariant C-II1.3), o oberta per la banda superior esquerra i sense barra (subvariant C-II1.4).

S'han documentat dos errors de composició, amb formes molt estretes, que potser puguen respondre

millor a l'adaptació a un espai reduït en la llegenda: són els errors anomenats C-II1A i C-II1B.

En la  variant  C-II2,  el  reforç  superior  es  troba  molt  poc destacat,  quasi  sense  indicar.

Carrega també una sola barra, encara que pot aparèixer amb la mateixa forma carregant dues barres

(subvariant C-II2.1), que poden estar desplaçades en alguns casos (subvariant C-II2.2).

La variant C-II3 és atípica. És semblant a la categoria C-II1, però en aquest cas l'acabament

del reforç superior és exagerat, completament descompensat respecte al mòdul general de la lletra.

Carrega una barra, i no té cap subvariant identificada.

Caràcter B.

Aquest  caràcter  continúa  trobant-se  format  per  una  asta  i  dues  anelles  a  la  seua  dreta,

composant una lletra tancada. S'han detectat diverses subvariants: en elles, les anelles apareixen

unides al cos, pel centre, mitjançant dos travessers (subvariant C-II1.1), o trobar-se l'anella inferior

oberta  (subvariant C-II1.2),  les  dues  anelles  obertes,  sent  l'inferior  de grandària  major  que la

superior  (subvariant  C-II1.3),  les  dues  anelles  obertes  pel  centre  del  caràcter  (subvariant  C-

II1.4), o totes dues obertes per la banda superior i inferior, i amb dos travessers en la meitat inferior

de la lletra (subvariant C-II1.5).

Caràcter C.

La forma bàsica de la lletra C, en aquesta tipografia C-II, és l'arrodonida. S'han classificat

dues variants, una de tendència més circular, anomenada  C-II1, amb una subvariant de traç fi i

mòdul  major  (subvariant  C-II1.1),  i  una  allargada  (variant  C-II2).  Totes  dues  són  formes

tancades, com s'havia descrit per a les classes anteriors.
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Caràcter D.

La lletra D continúa mantenint els trets bàsics descrits amb anterioritat. En la variant C-II1,

la forma es presenta molt arrodonida, amb dos trets o ornaments en l'asta, bastant junts i de forma

apuntada; la variant C-II2, en canvi, és allargassada, i més comuna que no la primera.

Caràcter E.

Com la D, conserva la forma bàsica que s'havia descrit en la classe C-I. En la variant C-II1,

apareix sense braç central. La seua poca representació no ha permès aplegar cap subvariant; sí, en

canvi, un error de composició, anomenat error C-II1A. La variant amb un braç central s'ha dividit

en dos blocs: C-II2/I té forma arrodonida, amb una subvariant en la qual el braç central no ocupa

tot l'ample del blanc interior (subvariant C-II2/Ia),  i  un error de composició amb forma de G

(error C-II2/IA). La variant C-II2/II és de forma allargada, com ocorria amb els caràcters C i D, i

només s'ha documentat un error associat, en què el tancament lateral s'ha realitzat amb el punxó de

la forma I i la lletra ha quedat oberta per les bandes superior i inferior (error C-II2/IIA).

La  variant C-II3 carrega dos braços centrals. Tampoc és molt nombrosa, i solament s'ha

pogut recuperar un error de composició, en el qual sembla que hi ha una sobreimpressió de punxons

en el moment de la gravació del caràcter (error C-II3A).

Caràcter G.

El caràcter G guarda la forma típica d'aquesta lletra, comentada en la descripció de la classe

C-I.  S'ha establert  una  primera  variant,  C-II1,  en  la  qual  el  cos  no  porta  ornament  en  la  part

superior, i l'espiral no es desenvolupa de forma completa, i una segona variant,  C-II2, una mica

maldestra i oberta per la banda inferior, amb el gir tancat mitjançant un travesser disposat contra el

cos principal. Cap dels dos són els tipus més emprats, perquè s'usen les formes de la classe C-I,

barrejades amb les de la classe C-II.
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Caràcter H.

No és força ampli el seu repertori; s'han pogut individualitzar només dues variants que, en

ambdós casos, integren el signe d'abreviatura en la forma general. La variant C-II1 té la cama i el

símbol de contracció units a l'asta de la lletra: el cos és recte, i el signe d'abreviatura més o menys

triangular,  acabat  en un engruixament  superior  de forma arrodonida.  La  variant C-II2 és  com

l'anterior, però amb la cama separada, i convertida en un petit triangle d'extrems arrodonits.

Caràcter I.

La  seua  forma,  de  traç  vertical,  no  varia,  però  s'empra  ara  la  variant  estrangulada,

classificada  en  aquest  cas  com  C-II1.  Els  trets  dels  extrems  es  troben  bastant  destacats  i

desenvolupats, prenent la forma de línies una mica oblícues.

Caràcter N.

Conserva les dues formes principals descrites per a la classe C-I: una arrodonida (variant C-

II1), i una angulosa, amb una punta marcada en la part externa de l'asta o traç dret (variant C-II2).

Cap de les dues aplega subvariants.

Caràcter O.

La lletra O continúa sent arrodonida, quasi circular, i  pot aparèixer presentant un mòdul

ample, com en la variant C-II1, o allargat, com ocorre amb la variant C-II2. S'ha detectat, en el

primer tipus, un error en el qual la lletra carrega una barra inclinada en l'interior, que sobrepassa el

cos de la lletra per dalt i per baix (error C-II1A).

Caràcter P.

La seua execució resulta menys acurada que la del caràcter descrit en la classe C-I. El traç

vertical no és completament recte, l'anella és llarga i més ampla que en el cas anterior, i la cartel·la

de l'asta és desigual. Només s'ha pogut determinar una sola variant, anomenada C-II1.
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Caràcter R.

En aquesta tipografia de classe C-II, la forma de la lletra R és oberta. S'han localitzat quatre

subvariants, en les quals la cama i l'anella es troben connectades a l'asta per dos travessers o línies

(subvariant C-II1.1), o en què la cama es troba unida a l'asta, com l'anella, però aquesta es troba

oberta per la banda inferior (subvariant C-II1.2). En algún cas apareix la cama separada de l'asta

muntant, amb l'anella tancada (subvariant C-II1.3), o oberta per la banda inferior (subvariant C-

II1.4).

Caràcter S.

La forma principal de la lletra S és, en aquest cas, recta i partida en dues meitats (variant

C.II1),  presentant  subvariants  en  les  quals  pot  ser  més  allargada  (subvariant  C-II1.1),  més

compacta (subvariant C-II1.2) o més gruixuda, amb els extrems interiors quasi units (subvariant

C-II1.3). En tots els casos, els trets són gairebé triangulars, la qual cosa equival a un retrocés cap a

solucions de remat una mica més primerenques, lligades amb les formes més comunes de la classe

C-I. En la darrera subvariant, les dues parts de la lletra es troben unides per un traç fi (subvariant

C-II1.4). La variant C-II2 es troba menys representada. És una forma compacta i enroscada, amb

ornaments de braços oberts, però no massa marcats ni desenvolupats.

Caràcter T.

S'han definit tres variants de T, dues d'elles seguint les pautes de composició de les capitals

epigràfiques clàssiques,  i  una tercera de factura plenament  gòtica,  com apareix en els  reials  de

Jaume II de Mallorca, de començaments del segle XIV, i que suposa un trencament com l'esquema

anterior.

Les dues primeres, de traços rectes, es divideixen en la variant C-II1, amb el reforç recte i

els ornaments destacats i orientats cap avall, i en la variant C-II2, amb el reforç corbat i obert en

els dos extrems; s'han localitzat dues subvariants, amb el reforç fi (subvariant C-II2.1), i amb el

cos sobrepassant aquest element (subvariant C-II2.2). La variant gòtica plena, anomenada C-II3,

només apareix en un encuny del tresor del carrer de la Llibertat:  el  cos és corbat,  amb la part
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inferior amb tendència a enroscar-se, i el reforçament és desigual, amb forma de trapezi, i sense

ornaments en els extrems (Llib.2473 / SIP 35857).

Caràcter U.

Com el caràcter N, del qual és una forma reflexada, conserva les dues variants principals

descrites en la classe C-I: d'una banda, la variant angulosa, anomenada  C-II1, i d'altra la variant

arrodonida, classificada com C-II2, i que compta amb una subvariant, C-II2.1, carent de trets en la

banda superior del traç vertical.

Caràcter X.

Malgrat el curt recorregut de la tipografia C-II, s'han determinat sis formes diferents de X,

classificades en tres variants. La primera,  variant C-II1, presenta el cos recte, vertical, una mica

estrangulat, amb els braços dret i esquerre curts i oberts a partir de dues mosses; conté un error, de

braços  laterals  assimètrics  (error C-II1A).  La  variant  C-II2 està  formada  per  un  traç  oblicu,

estrangulat, amb dos braços semicirculars que no entren en contacte amb ell. Per últim, la variant C-

II3 és una forma recta i compacta, amb un traç principal un poc oblicu i dos braços, de tendència

triangular, separats d'ell.

Caràcter +.

L'única creu emprada en aquesta tipografia de classe C-II ha estat la de tipus eixamplat, amb

reforços desenvolupats en els seus quatre extrems, però que no arriben a tancar, en cap dels casos, la

composició.

Separació de paraules.

La separació de paraules s'efectúa amb els mateixos elements que en la classe C-I, però amb

menys diversitat. Apareix en el repertori un punt (variant C-II1), una flor amb buit central (variant

C-II2) o massissada (subvariant C-II2.1), i una anella (variant C-II3).
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8.2. ESTUDI DELS PUNXONS.

L'any 1459, es va portar a terme un inventari de totes les eines que hi havia en la seca de la

ciutat de València. Es va realitzar un llistat minuciós de tot allò que s'hi contenia en les distintes

cases o departaments de la fàbrica de moneda, entre les quals s'hi trobava l'anomenada casa de

l'entall:

En la casa del entall foren atrobats tots los punchons de les letres de entallar

piles e trossells martells e limes e pilons de rodar e altres ordilles ferramentes e coses

necessaries per a les dites empremptes de monedes les quals foren atrobades en la dita

casa del entall y en poder den Garcia Gomes argenter entallador qui alli era present les

quals axi mateix com les tenia acomanades li foren acomanades e aquelles confessa

tenir en comanda per lo dit aranu çaburgada [sic] mestre de la sequa899.

Apareixia,  a més a més,  en el  departament de contractació,  una  «capça en que ha xxxj.

puncho  de  letres»900,  algunes  més  de  les  necessàries  per  a  composar  l'alfabet  medieval.

L'interpretació ens portaria a pensar, en un primer moment, que allò que fou trobat foren punxons

amb la forma de la lletra finalitzada, que es gravarien en negatiu en els encunys; no obstant, la

dificultat  de  dotar  de  resistència  formes  tan  el·laborades,  de  fabricació  complicada,  amb  gran

quantitat de detalls, i que resultaren pràctiques durant el procés de l'entall, i el nombre de variacions

tant en forma com en posició que han estat assenyalades en l'estudi tipogràfic, ens fa plantejar que

no  es  tracta  de  lletres  acabades,  sinó  de  punxons  amb  formes  determinades  que  permetrien

composar els caràcters. 

A banda,  l'inventari  reflecteix en la casa de l'entall  l'existència  de llimes i  martells,  que

podem suposar havien de tindre la mateixa forma i grandària que les eines dels argenters; no de

bades, l'entallador en aquell moment era Garcia Gomes, de professió argenter. Les eines d'obrir les

piles i els trossells, no obstant, no eren seues, sinó que pertanyien a la seca i les tenia en ús per

comanda del mestre de la casa de la moneda901. Aquestes eines s'emprarien per a retocar els punxons

i  els  propis encunys,  o  per a  gravar  detalls  mitjançant  el  martellet  i  un punxó o burí,  i  serien

899 F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval", p. 123.
900 F. Mateu i Llopis, "El vocabulari medieval", p. 120.
901 Ídem nota 886.
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complementàries a l'ús dels punxons de lletres.

Els punxons havien de ser de ferro acerat, i anirien muntats sobre barres que es colpejaven

amb el  martell  per  l'extrem oposat  al  punxó,  per  a  aconseguir  la  gravació  de  la  forma.  Per  a

comprovar la seua resistència,  solia fer-se una prova sobre un disc de plom. Si els  resultat  era

satisfactori, el punxó s'emprava sobre una superfície de ferro, de forma cilíndrica o troncocònica; en

gravar-lo, s'obtenia una imatge en espill, és a dir, reflexada de manera simètrica respecte al punxó.

Repetint l'operació diverses vegades, els obridors fabricaven diversos encunys d'anvers i de revers,

que repetien, amb certes variacions, motius i llegendes902.

S'ha  procedit  a  l'estudi  de  composició  de  les  principals  variants  de  caràcters  de  les

tipografies de classe A, B i C. Així, s'han identificat diversos punxons de lletres, el nombre dels

quals, no obstant, queda encara lluny del joc de 31 peces descrit en l'inventari de la seca de València

en 1459. Pensem que l'explicació es troba en dues raons principals: la primera d'elles, la major

senzillesa dels caràcters de tradició llatina i dels gòtics, ja que en 1459, les llegendes carreguen

tipologies  gòtiques  bastant  tardanes,  precursores  de  les  lletres  humanístiques  i,  per  tant,  més

complexes que aquelles que apareixien als segles XIII i XIV, i que són objecte del nostre estudi; de

fet, si realitzarem un estudi de composició dels caràcters presents en les llegendes dels menuts de

billó  de  Jaume I,  per  exemple,  comprovariem com el  joc  de  punxons  seria  encara  menor  que

l'emprat per a la confecció dels caràcters dels grossos d'argent, per la major simplicitat d'aquelles

lletres. La segona de les raons té a veure amb una manca d'estudis al voltant d'aquest tema: només

podem avançar els primers resultats, i una aproximació primerenca, a una línia d'estudi que sembla

força interessant, i que no ha estat gaire tractada en la bibliografia peninsular, però que, esperem,

puga donar en un futur resultats acceptables que permeten realitzar un corpus de punxons, amb el

qual avançar en els estudis tipogràfics de la moneda medieval.

 S'han distingit punxons i traços en l'estudi que aplega el present treball d'investigació. S'ha

anomenat punxó a les formes determinades que es repeteixen, de manera més o menys invariable,

en tots els caràcters que presenten una composició semblant; els canvis en una mateixa forma de

punxó entre lletres poden atribuïr-se a diversos factors, que cal tenir en compte: l'ús de diferents

jocs de punxons, amb les mateixes formes, però amb variacions en la fabricació, el desgast dels

punxons, la perícia de l'entallador en el  moment de composar i  gravar les lletres,  els  possibles

trencaments que puga patir el punxó, els retocs posteriors a la gravació, el major o menor nombre

d'ornaments en la lletra, o el grau desgast o conservació dolenta de la pròpia moneda. 

902 S. Fontenla, "Prueba de punzón de una dobla de Boabdil el Chico", Manquso, 2015: p. 55.
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D'una altra banda, les formes variables, sense un aspecte determinat, s'han anomenat traços.

Un traç és una forma realitzada a burí, amb l'ajuda d'un martellet, i completa les lletres composades

amb punxons. Pot ser, per exemple, la barra d'una A o el tancament lateral d'una C, elements que

presenten una enorme variabilitat, pel fet que depenen de la mà de l'entallador i que, sovint, mostren

línies poc definides, que sobrepassen els cossos de les lletres, i en les quals pot veure's el titubeig o

la dificultat de l'obridor en el moment de realitzar la gravació sobre una superfície dura.

Amb el burí, a banda, es realitza el retoc dels caràcters, una vegada composats, així com

l'allargament  dels  extrems  dels  caràcters  per  a  poder  donar  forma  als  trets  o  ornaments  que

apareixen en les parts superiors i inferiors dels cossos o, també, en punts com la cama de la lletra R

o en el caràcter X. També es pot modificar amb el burí l'aspecte d'un punxó, engrandint l'acabament

i realitzant-li mosses ornamentals, com ocorre, sembla, amb el caràcter V tipus B2.

8.2.1. Tipografia de classe A.

S'han  detectat  nou  punxons  distints,  amb  els  quals  pot  explicar-se  la  composició  de  la

totalitat dels caràcters presents en la tipografia de classe A (figura 148). Els dos punxons amb major

representació són els denominats A1 i A3, pel fet que permeten composar el cos de quasi totes les

lletres, així els ponts d'unió en caràcters com A o N, i formes circulars com C, D, O i Q. Són, en la

seua majoria, formes senzilles que, en el cas dels punxons A1 i A9, apareixen també emprades en la

confecció de la imatge del monarca: el punxó A1 apareix en les línies de composició de la figura

reial, mentre que el punxó A9, un simple punt, s'empra en zones més específiques del bust, com per

exemple l'ull.

A banda, s'ha determinat l'existència de dos traços, un de menor longitud (traç A1) utilitzat

sobretot per a la realització de barres, i un segon de longitud major (traç A2), que apareix en el

tancament lateral de la lletra C. 

Aquesta  tipografia  presenta  una  forma general  una mica  sinuosa,  pel  fet  que les  lletres

compten amb una factura un poc irregular i assimètrica, amb engruiximents en algunes parts, línies

crebantades o, fins i tot, desplaçaments en la composició dels punxons. No pot atribuïr-se aquest fet

a una manca d'experiència, pel fet que els entalladors havien de ser argenters experimentats que,

segurament, ja haurien treballat amb la seca composant els encunys dels diners; la raó ha de cercar-

se en altres causes, que poden passar des d'una fabricació distinta de les formes dels punxons fins

l'estat de conservació de la peça. 
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8.2.2. Tipografia de classe B.

En aquest cas, s'han definit dotze punxons distints, amb els quals es poden composar totes

les variants principals i les subvariants que han estat descrites en l'apartat anterior. Inclou formes

noves,  com les  triangulars  (punxó B2)  o  el  cos  estrangulat  (punxó B11)  per  a  les  lletres  més

tardanes, denominades de classe B-II. Els dos punxons més representats són els anomenats B1 i B4,

els quals, com en el cas anterior, permeten composar el cos de quasi totes les lletres i els ponts

d'unió en alguns caràcters, així com algunes formes circulars. El punxó denominat B5 també té una

presència notable, pel fet que ajuda a composar les anelles de lletres com P o R. 

Pel  que  fa  als  traços,  s'ha  classificat  un  total  de  tres  formes  principals  distintes,  i  una

probable. Els traços B1 i B2 apareixien ja en la tipografia de classe A, el primer localitzat en la

realització de les barres, i el segon per al tancament lateral de certes lletres, com la C de tipus B2 o

l'E de totes les variants, a excepció de la B2. El tercer traç, denominat B3, s'ha detectat només en un

cas, associat al traç B1, per a poder formar el signe d'abreviatura en el caràcter H de tipus B2.

L'evolució de la tipografia de tipus primerenc cap a les formes més avançades i tardanes no

substitueix els punxons emprats en la primera, sinó que introdueix formes noves, com els punxons

B10, B11 i B12, que s'afegeixen als que ja existien i que continúen utilitzant-se. Molts dels que

apareixien en la tipografia de classe B primerenca ja estaven en ús en la classe A, de manera que pot

dir-se que no hi ha un trencament entre tots dos: les eines en les emissions de croats barcelonesos

amb llegendes de classe A i de classe B, siga quin fóra el seu subtipus, són les mateixes. Això no

implica que, a poc a poc, el nombre de punxons vaja incrementat-se, al mateix temps que augmenta

la complexitat de les lletres.

8.2.3. Tipografia de classe C.

En aquest darrer cas, s'ha determinat l'existència de dinou punxons diferents, amb els quals

es pot composar la totalitat de les lletres, amb les seues subvariants, descrites en l'apartat de l'estudi

tipogràfic de la classe C. S'han introduït algunes formes noves, com el punxó C11, el C12, el C14 o

el C15. Algunes de les formes ja s'empraven en la confecció de la tipografia de classe B, mentre que

altres,  que no apareixien en aquesta  però sí  en la  de classe A, tornen a  utilitzar-se en aquesta

classificació, com és el cas del punxó C11/2, anomenat d'aquesta manera per tractar-se d'un punxó
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molt semblant al C11, però que ja havia estat documentat amb anterioritat: el C11 sembla ser, en

aquesta tipografia, el principal i més emprat, però realment es tractaria d'una evolució tardana del

C11/2,  més  antic.  Punxons com els  tipus  C17 i  C18 han estat  usats,  a  banda de llocs  com la

separació de paraules de la llegenda, en la composició del bust del rei en l'anvers dels grossos: cal

destacar la importància del punxó C18, una anella, en la representació reial, ja que s'empra en les

anelles del vestit i de la corona, i en aquelles que apareixen en els rulls del cabell que representen el

pentinat de tipus garseta.

Quant als traços, se n'han classificat tres, dos d'ells ja presents en la tipografia de classe A

(traç C1 i traç C2), i que s'empren ara per a la confecció de barres i dels tancaments de les lletres,

com per exemple l'acabament superior recte amb el traç C2 en la lletra A de tipus C-I2.1. El tercer,

anomenat traç C3, apareixia en la tipografia de classe B, i ha estat usat per al tancament lateral de

lletres com C i E. 

8.3. EVOLUCIÓ DE LA REPRESENTACIÓ REIAL.

La representació del  rei  en els  grossos  d'argent  del  carrer  de la  Llibertat  resulta  bastant

estàtica. Aquest tresor està composat per peces únicament pertanyents a la primera etapa del croat,

un  bloc  definit  i  tancat,  dominat  per  un  tipus  d'imatge  del  monarca  molt  hieràtica  i  bastant

esquemàtica. Es defineix com una representació en bust, és a dir, tallada a l'alçada dels muscles, de

perfil, orientada sempre cap a l'esquerra i coronada. A causa del possible reaprofitament dels models

emprats en el  batiment de croats de Pere II  per a  l'encunyació d'Alfons II,  ambdues emissions

mostren idèntiques característiques en la imatge del rei. A partir del regnat de Jaume II, comença

una evolució que passa pel canvi en la configuració del vestit del monarca, i en la forma de la

corona, que varia d'alta i oberta, a baixa i tancada. L'evolució del vestit continuarà documentant-se

sota els regnats d'Alfons III i Pere III.

El bust del rei es composa mitjançant diversos punxons, que també apareixen en la formació

dels  caràcters  de  les  llegendes  (com  s'ha  assenyalat  en  l'epígraf  de  l'estudi  de  punxons).  Els

principals  que s'empren en  la  configuració  de la  imatge del  rei  són els  denominats  A1/B1/C4,

A4/B4/C5, A9/C17 i C18: el primer grup és el principal per a poder conformar la forma bàsica del

bust, així com, el segon, per a la majoria de detalls, sobretot en la composició de la corona; el tercer

grup i el quart punxó es documenten, sobretot, en l'ull del monarca i en el seu vestit. 
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Les representacions de Pere II i Alfons II, com s'ha indicat, són idèntiques. El bust del rei

apareix coronat, mirant a l'esquerra; porta corona alta, oberta, amb tres anelles a l'interior i tres

remats amb forma de ramellet  o card.  L'ull  és allargat i  recte,  i  el  cabell,  amb ondulacions,  es

desenvolupa per  darrere  de l'orella  i  acaba  en  tres  anelles  en  disposició  horitzontal,  imitant  el

pentinat tipus garseta.  El vestit  es troba dividit  en quatre particions,  carregades amb anelles en

nombre  desigual.  Aquest  model  continúa  invariable  fins  les  primeres  emissions  de  Jaume II,  i

evoluciona  cap  a  un  bust  amb  quatre  particions  del  vestit,  verticals,  carregades  amb  parelles

d'anelles; la corona és encara oberta, però ara apareix massissada, amb una anella central i un punt a

cada banda, rematada amb tres flors de card. El pentinat és ondulat, i finalitza en barres verticals. 

El següent model redueix la grandària del bust, passant el vestit a ser d'una sola partició,

horitzontal, carregada d'anelles en nombre de cinc, normalment, i amb una sèrie de serrells en el

coll. La corona segueix sent idèntica a l'anterior, així com el pentinat; aquesta canvia en el model

següent, en què la fulla central del remat es troba flanquejada per dues fletxes que solen apuntar cap

amunt, i composar-se una mica oblícues. A més a més, la corona és massissa, però bastant més

baixa i fina que abans.  El pentinat continúa igual,  i  el  vestit  es divideix ara en tres particions,

tornant a guanyar altura; cada partició lateral carrega una flor de cinc o sis pètals, i la central una

creu, o una flor de cinc o sis pètals en cadascun dels tres espais.

La imatge d'Alfons III representa una transició entre les darreres emissions de Jaume II i les

de Pere el Cerimoniós. La seua figura és idèntica a la descrita per a les últimes monedes grosses

d'argent barceloneses de Jaume el Just, amb alguns canvis que marquen una mínima evolució, la

qual passa per variar les fletxes de la corona per dues línies apuntades, o la major amplària del cos,

encara que en alguns encunys pot aparèixer també més estret.  Aquest model l'hereta la primera

emissió de Pere III, eliminant els elements d'ornament que flanquegen el remat central de la corona;

aquesta, per la seua banda, torna a fer-se més fina. En els grossos d'argent de Pere III, la corona

redueix la seua grandària, així com el cos del rei la seua alçada, atorgant major protagonisme al cap

i al rostre, un fet que podria relacionar-se amb la paulatina afirmació del poder reial. El vestit porta

serrells que, en un cas, es presenta doble per error, com en la peça Llib.2202.

L'evolució, llavors, només es constata en els detalls, sobretot els del vestit i els de la corona.

La figura segueix sent molt semblant des de Pere II fins Pere III, amb l'excepció, que ja ha estat

assenyalada en altres punts d'aquest treball d'investigació, de la peça de Pere el Gran anomenada

Botet.179. Aquesta figura només començarà a canviar a partir  de la represa de l'encunyació de
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croats per part de Martí I, sota unes condicions diferents a les anteriors, en el que hem denominat la

segona etapa del croat, la qual excedeix el marc cronològic de la present investigació.

8.4. VALORACIONS FINALS.

Com a resum de tot allò exposat en aquest capítol, volem aportar algunes valoracions. Pel

que fa a la tipografia, s'ha pogut constatar que aquesta va augmentant en complexitat des de la

classe A fins la classe C-I / C-II, afegint-se cada vegada major nombre de variants i subvariants. El

major índex de subvariants sembla aparèixer en els moments de gran volum d'emissió, que obliguen

a una fabricació ràpida dels encunys per a poder proveïr de piles i trossells la seca; així, moltes de

les subvariants que s'han aplegat en la classificació tipogràfica resulten errors de composició que

ténen a veure amb la rapidesa que s'ha comentat, en moments de grans pics de treball en la seca de

Barcelona: s'ha pogut comprovar com la major complexitat tipogràfica, amb el nombre més elevat

de variants, subvariants i errors, es concentra en Jaume II i Pere III, els dos monarques que més

quantitat de metall van encunyar per a la fabricació de grossos d'argent. Aquests volums elevats

provoquen que els obridors treballen de manera ràpida i, sovint, una mica descurada, encaixant els

punxons de manera dolenta per a la composició dels caràcters. Malgrat que, potser, un únic taller o

un únic argenter puga fer-se càrrec de la fabricació dels encunys d'una emissió, s'ha detectat la mà

de  diversos  argenters,  segurament  els  oficials  i  els  ajudants  del  principal  o  del  cap  del  taller;

aquests,  segueixen  el  model  marcat  tant  pel  document  d'emissió  com  pel  cap  dels  argenters,

introduïnt les seues pròpies variacions, de manera normalment involuntària. 

Pel que fa a la composició de la tipografia, s'ha vist com les lletres es realitzen mitjançant

punxons amb formes determinades que, aplicant certes variacions, dónen forma als distints caràcters

de l'alfabet de cada classe tipogràfica. Els traços fins o certes formes de les lletres, com poden ser

els tancaments de caràcters com C o E, es realitzen amb burins, tant per a no empastar les lletres,

com pot ocórrer amb els travessers, com per la major senzillesa i rapidesa que aporta aquest mètode

de  treball.  Els  punxons  es  reutilitzen  en  la  composició  de  diverses  lletres,  capgirant-los  per  a

aconseguir variacions molt significatives amb inversió del menor temps i  esforç possibles, com

ocorre amb les lletres A i V, o N i U, per citar dos dels exemples més clars. L'ús tant de punxons

com de burins per a certs elements, per tant, permet estalviar temps de treball i proveïr d'encunys la

seca d'una manera més ràpida i eficient.
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Els tipus principals de cada classe tipogràfica no són estàtics ni determinats per un model

regular, sinó que la totalitat del grup de variants s'inspira en models anteriors, en el cas de les lletres

de classe B en els diners, en el cas de les classe C en els grossos de Montpeller i en els pirrals

sicilians, així com en les tendències europees del moment. Dels diners de tern barcelonesos i la

tipografia  de  classe  A dels  croats,  fins  a  la  tipografia  de  classe  C i  les  lletres  humanístiques,

augmenta de manera considerable el nombre de punxons, de forma paulatina, perquè l'increment del

nombre de punxons es relaciona directament amb l'increment de la complexitat de les lletres, com ja

s'ha comentat abans. En l'inventari de la seca de València de l'any 1459, apareixien 31 punxons de

lletres pel fet que els caràcters d'aquest moment són gotiques molt tardanes, quasi humanístiques i,

per tant, amb bastant més detalls que les anteriors. L'increment, en nombre de punxons i formes,

resulta gradual des de la tipografia de classe A fins les pre-humanístiques de la segona etapa del

croat, i les renaixentistes, de tall clàssic, de la tercera etapa.

Per últim, s'ha de dir que el model de representació del rei és bastant estàtic, i no canvia fins

el començament de la segona etapa del gros d'argent barcelonès, que té a veure amb la implantació

dels models gòtics plens, els quals enllacen amb els del començament de la tercera etapa, amb

alguns detalls heretats dels retrats renaixentistes. De l'hieratisme i la representació esquemàtica, més

simbòlica que no real, amb una major importància dels seus signes de poder que no del rostre,

s'acabarà passant per una etapa en què l'afermament del poder del monarca es veurà reflectida en la

pèrdua d'importància dels elements d'ornament, sobretot del vestit, davant del rostre i la corona, ja

que la  monarquia va aconseguint  imposar-se,  a poc a  poc,  a la  noblesa i  els  bàndols.  Després

d'aquesta  etapa,  els  models  renaixentistes  s'integren  plenament  en  els  grossos  d'argent:  els

simbolisme artificial del poder va perdent importància en benefici d'un realisme cada vegada major,

coincidint amb una monarquia que s'ha imposat com a institució autoritària i principal de govern.

Ocorre en el període de transició de la segona etapa del croat, i acaba per implantar-se, per complet,

des del començament de la tercera etapa, dos moments que, com ja s'havia dit abans, excedeixen els

límits proposats per a aquest treball d'investigació.
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9. COMPOSICIÓ METAL·LOGRÀFICA DEL TRESOR.

En aquest  capítol  s'ha  realitzat  una  recopilació  de  les  dades  que  s'han  obtèsa  partir  de

l'anàlisi de composició metal·logràfica d'algunes monedes que formen part del tresor del carrer de la

Llibertat, seleccionades com a mostra estadística de l'atresorament. Les proves van efectuar-se en

tres moments: una primera, abans d'emprendre la restauració de les més de dos mil peces en l'any

2011  que  no  havien  estat  intervingudes,  per  a  assegurar-se  en  el  laboratori  de  restauració  la

composició dels clorurs que havien de ser eliminats en el procés de recuperació dels grossos; una

segona,  paral·lela  a  aquests  treballs,  encarregada  al  departament  de  Química  Analítica  de  la

Universitat de València i a l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de

València; i la tercera, lligada al present estudi, realitzada per l'Institut Valencià de Conservació i

Restauració de Béns Culturals (IVCR).

El capítol, llavors, ha estat dividit en tres apartats principals. En un primer, s'exposen els

resultats de l'anàlisi dels productes de corrosió de les monedes, portat a terme l'any 2011 en el marc

del  Treball  Final  del  màster  en  Restauració  i  Conservació  de  Béns  Culturals  2010-2011  de  la

Universitat Politècnica de València, realitzat per Mª C. Bouzas, qui estava desenvolupant aleshores

les seues pràctiques en el laboratori de restauració del Museu de Prehistòria de València, sota la

tutoria de la seua cap, T. Pasies. El segon bloc està dedicat als treballs d'anàlisi que es van realitzar

de  manera  paral·lela  a  aquest  treball  universitari,  i  que  pretenien  obtenir  resultats  sobre  la

composició intrínseca de les peces monetàries. En el tercer apartat s'apleguen els resultats de la

darrera analítica que es va fer sobre algunes de les peces del conjunt monetari, amb l'objectiu de

tractar de  completar els resultats obtinguts pel departament de Química Analítica de la Universitat

de València i l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València en

2011. 

Per a finalitzar, s'han recollit totes les dades obtingudes en les analítiques efectuades, tant en

superfície com en el nucli metàl·lic, per a confrontar-les entre elles i oferir una interpretació dels

resultats.
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9.1. ANÀLISI DELS PRODUCTES DE CORROSIÓ DE LES MONEDES.

Abans de la intervenció de l'any 2011 sobre les monedes del tresor del carrer de la Llibertat

que no havien tractades amb anterioritat, es decidí portar a terme una sèrie de proves analítiques

amb la finalitat de determinar amb precissió quins eren els productes de corrosió que afectaven les

peces i poder, d'aquesta manera, actuar de la manera més efectiva contra ells. 

Per  corrosió entenem el  procés pel  qual  els  metalls  pateixen la  seua destrucció a  causa

d'agents externs, persistisca o no la seua forma903; es dóna sempre en metalls transformats, perquè la

tendència dels objectes metàl·lics és tornar al seu estat primigeni, al moment quan eren estables: per

tant, no apareix en metalls nadius perquè, en estat natural, aquests són sempre estables. Per als

objectes metàl·lics de naturalesa arqueològica, els agents que més afecten són aquells en els quals

intervé la humitat del lloc on es troben soterrats, així com els processos electroquímics. En el cas de

les monedes, en què actúen dos metalls diferents en lliga, la corrosió que més afecta és la de tipus

galvànic: davant dos metalls lligats, a causa de la diferència potencial que hi ha entre tots dos, el

metall menys noble (element catòdic) tendirà a la corrosió amb major facilitat que el més noble

(element anòdic), la corrosió del qual és més lenta904. La humitat, per la seua banda, actuaria com a

electròlit,  facilitant  la  corrosió,  al  temps  que  altres  agents  com les  sals  disoltes  en  l'aigua  del

sediment on es troben soterrats els metalls, hauria d'augmentar de manera exponencial la velocitat

de corrosió del metall.

Existeixen quatre característiques bàsiques que determinen el procés de corrosió, i que ténen

a veure amb la velocitat d'aquest i amb la manera en què afecta les peces metàl·liques:

• Contingut en aigua: es troba lligat amb la facilitat de retenir aigua per part del terreny,

que  es  relaciona  amb  les  propietats  granulomètriques  i  porosimètriques  del  mateix.

Aquestes són les que determinen la capacitat higroscòpica de la terra.

• Ph:  potencial  d'Hidrògen,  índex  que  expressa  el  grau  d'acidesa  o  alcalinitat  d'una

disolució. Les reaccions catòdiques es produeixen entre les 7,5 i 9,5 unitats de ph del

terreny, rang en què la disolució es considera bàsica

• Airejament diferencial: porositat i  uniformitat  del terreny determinen l'accés d'oxígen

fins a les peces metàl·liques i, per tant, el seu major o menor grau de corrosió.

903 Definició del DRAE, 22ª edició.
904 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, p. 34.
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• Conductivitat elèctrica: ve determinada per la quantitat de sals que s'hi troben presents

en el sediment on hi ha soterrades les peces. La regula la humitat, però, normalment,

com major és la quantitat de sals, major és la conductivitat.

En el cas de monedes com les del tresor del carrer de la Llibertat, composades per una lliga

de coure i argent, aquest darrer, per ser el metall més noble, hauria d'actuar com a element catòdic,

mentre  que  el  metall  menys  noble,  el  coure,  veuria  accelerat  el  seu procés  de corrosió  com a

element anòdic. És clar que les condicions del terreny van influir en el seu procés de corrosió, però

en haver estat descobertes dins d'un recipient ceràmic, en la seua major part apartades del contacte

directe amb la terra, el procés més important de corrosió sembla haver estat la galvanització. Les

monedes dipositades contra les parets del recipient són les més alterades, mentre que les que es

trobaven en l'interior de l'acumulació no han patit tant els processos de corrosió, pel fet que han

actuat com a elements catòdics i anòdics de la conductivitat elèctrica, traspassant-la entre les peces

que es trobaven als extrems.

Per aquesta raó, en l'anàlisi de les peces del tresor del carrer de la Llibertat es va distingir

entre  monedes  amb un grau de corrosió baix i  mitjà (aquelles  que havien perdut  el  llustre905 i

aquelles que presentaven alguns productes de corrosió només en algunes parts  de la superfície,

respectivament), monedes amb un grau de corrosió alt (aquelles monedes la superfície de les quals

havia estat coberta pels productes de corrosió dels metalls, amb capes de corrosió mixtes), i blocs de

monedes, d'entre dos i cinc peces, amb capes mixtes de corrosió que havien unit els croats, i restes

terroses i grans de silicis (figura 59)906.

Per a  efectuar  l'analítica,  es va fer  necessari  seleccionar  una mostra  de les monedes  del

tresor,  atenent  a  tres  criteris  bàsics:  1.  les  monedes  objecte  de  l'estudi  havien  de  de  ser  una

representació de les encunyacions de cada rei present en el tresor del carrer de la Llibertat; 2. de

cada regnat, s'escollirien els tipus monetaris més abundants o repetits dins del tresor; 3. de cada

tipus  monetari  escollit,  haurien  de  trobar-se  representats  els  diferents  graus  d'alteració  de  les

monedes del tresor. L'anàlisi es va aplicar sobre les dues-centes monedes, que es trobaven sense

intervindre, dipositades en la seu de les Corts Valencianes i que es van sol·licitar en maig de 2011

per  a  poder  acabar  de completar  el  tractament  sobre la  totalitat  del  tresor;  al  mateix temps,  el

laboratori de restauració del Museu de Prehistòria de València actuava sobre les dos mil monedes

que  encara  estaven  per  intervindre  des  de  la  localització  de  l'atresorament.  Finalment,  es  van

905 «La plata se empaña y pardea por reacción con el sulfuro de hidrógeno que impurifica la atmósfera, formando
sulfuro de plata negro», en C. T. Snell i F. D. Snell,  Fundamentos de química aplicada, ed. Marcombo, Barcelona:
1966, p. 164.
906 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, pp. 38-39.
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seleccionar dotze mostres, deixant fora, malauradament, les tres peces que després es van identificar

com pertanyents al regnat de Pere el Gran, durant les tasques de primer inventari.

L'anàlisi  dels  productes  de  corrosió  es  va  efectuar  mitjançant  la  combinació  de  quatre

tècniques analítiques, que també es van aprofitar per a l'anàlisi de la composició metal·logràfica de

les monedes, com s'exposa en l'epígraf següent. Es portaren a terme en el departament de Química

Analítica de la Universitat de València i a l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat

Politècnica de València; les proves a les quals es va sotmetre els croats foren les següents907:

• Voltamperometria  de  micropartícules  (VMP):  es  basa  en  el  registre  de  la  resposta

voltamperomètrica d'un sòlid mecànicament transferit sobre la superfície d'un electrode

inert, que se submergeix en un electròlit seleccionat. La resposta electroquímica que es

produeix és d'alta sensibilitat,  i  permet obtenir molta informació sobre la composició

química i mineralògica dels objectes sòlids. Per a l'anàlisi dels productes de corrosió de

les monedes del tresor del carrer de la Llibertat, es va optar per utilitzar un llapis de

grafit com a mètode no invasiu, emprant com a electrodes barres de grafit pirolític de 0,2

mm i 2 mm de diàmetre; amb la finalitat de minimitzar el contacte amb les peces, es va

optar per una tècnica one touch, basada en una pressió breu i continuada de cinc segons

de l'electrode de grafit sobre la mostra. Açò permetia arrossegar uns pocs nanograms de

mostra, els quals, després, se submergien en l'electròlit corresponent per a poder obtenir

la resposta voltamperomètrica.

• Microscopi  electrònic  (SEM/EDX):  les  proves  es  van  realitzar  amb  un  microscopi

electrònic marca JEOL model JSM 6300, amb sistema de microanàlisi Link-Oxford-Isis,

operant  a  20  kV de  tensió  de filament,  2,10-9 A d'intensitat  de  corrent  i  15  mm de

distància de treball. Va ser necessari recobrir les mostres amb carboni.

• Espectroscòpia infraroja per Transformada de Fourier (FTIR): es va utilitzar un equip

Vertex  70  (Bruker  Optics)  amb sistema de  reflexió  total  atenuada (ATR),  i  amb un

detector FR-DTGS amb recobriment per a l'estabilització de la temperatura, acumulant

un total de 32 passades a una resolució de 4 cm -1.

• Microscòpia òptica: es va emprar una lupa binocular de la marca Leica, model MZ AP0,

amb  augments  de  8x-80x,  sistema  fotogràfic  digital  acoblat  i  il·luminació  per  fibra

òptica bilateral. La inspecció visual fou el primer pas abans de realitzar els experiments

907 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, pp. 41-42.
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amb les monedes, amb l'objectiu de documentar de manera precissa les formacions que

es trobaven en la seua superfície.

9.1.1. Corrosió de l'argent.

L'argent és un element poc reactiu des del punt de vista químic,  sent el sulfur de plata,

provocat per l'atac de sofres i sulfurs, el més comú que es pot trobar en les peces arqueològiques

d'argent, desllustrades i sense brillantor a causa d'aquest agent químic. En les produccions lligades,

les  reaccions  són  lleugerament  distintes:  en  lligues  com argent-coure,  el  metall  més  noble  és

l'argent, i  per tant actuarà com a càtode, restant el coure com a element anòdic; no obstant, en

barreges  or-argent  o  or-argent-coure,  el  procés  de  galvanització  segueix  l'escala  de corrosió  de

metall  menys noble a més noble,  és a dir,  que el  coure o l'argent,  depenent  dels elements que

intervinguen en el lligam, seràn els primers en corroure's, mentre que l'or serà el que romandrà més

estable. El procés sempre es produeix de manera gradual, començant pel metall menys noble fins el

més noble, i la mineralització de la peça sempre es produirà des de l'exterior cap a l'interior, i de

manera intergranular, és a dir, avançant al voltant dels grans metàl·lics, i a mesura que es dirigeix

cap al nucli de la peça, aquesta es tornarà cada vegada més fràgil. Al final del procés, s'haurà format

una capa de corrosió en què els productes dels dos o tres metalls s'hauràn barrejat, fent complicat

sovint la seua identificació a simple vista i sense recórrer a analítiques. 

Entre els principals productes de corrosió de l'argent, es poden citar els següents908:

• Sulfur d'argent o acantita (Ag2S): causa l'ennegriment de les superfícies dels objectes

d'argent.  Normalment,  es  tracta  només  d'una  capa  superficial,  però  pel  procés  de

mineralització, un cop arribat al nucli, el sulfur pot mineralitzar tota la peça.

• Clorur  d'argent,  cerargirita  o  plata  còrnia  (AgCl):  apareix  com una  capa  superficial

obscura que canvia de tonalitat depenent dels productes de corrosió amb què es trobe

combinada. Pot tornar-se verda o verdosa si es barreja amb productes de corrosió del

coure.

• Bromur d'argent (AgBr): es presenta com una capa de tonalitat marró i ve determinada

per la major o menor presència de matèria orgànica en el mitjà en què es trobe la peça.

És un element que pot arribar a mineralitzar per complet l'objecte quan la presència de

matèria orgànica és molt elevada.

908 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, pp. 35-36.
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9.1.2. Corrosió del coure.

La corrosió del coure presenta un procés distint, ja que el seu avanç intergranular fa que el

metall de l'interior de l'objecte migre, a poc a poc, cap a l'exterior de la peça, on s'hi rediposita i fa

que guanye en fragilitat.  Els productes de corrosió més importants que afecten el coure són els

òxids, els carbonats, els clorurs, els sulfats i els sulfurs, tots ells composats per diversos agents

químics que reaccionen de distinta manera amb el metall909. Entre els òxids de coure, cal destacar

els següents:

• Cuprita (Cu2O): normalment, és el primer producte de corrosió que es forma en la pàtina

de les peces de coure, i la seua tonalitat varia entre el taronja fins el morat. Apareix en

ambients carregats d'humitat, amb les peces exposades als agents mediambientals, però

també en les soterrades, quan el sediment té un lleuger component àcid.

• Tenorita (CuO): apareix sempre associat a la cuprita, pel fet que la tenorita es forma a

partir de l'anterior; té tonalitats burell cap a negrós.

Existeixen dos principals productes de corrosió del coure formats a partir dels carbonats:

• Malaquita (CuCO3·Cu(OH)2): és distingeix amb facilitat a causa del seu color verd, i

només apareix en objectes que hagen estat soterrats, formant una capa molt estable i

compacta sempre en la superfície.

• Açurita (2CuCO3·Cu(OH)2): com la malaquita, l'açurita és senzilla d'identificar a causa

del  seu color  blavós.  Es  presenta  sempre  en  superfície,  però  no  formant  una  pàtina

contínua, sinó en alguns punts de l'objecte quan ha estat soterrat.

Pel que fa als clorurs de coure, es distingeixen tres productes de corrosió principals:

• Nantoquita (CuCl): es produeix en ambients privats d'oxígen i humitat, de manera que

quan l'objecte s'exposa a aquests elements, la nantoquita reacciona, augmenta de volum i

tendeix a convertir-se en atacamita o paratacamita. La seua tonalitat varia de verd pàlid a

grisenc,  i  encara que sol aparèixer en la zona superficial  de les peces de coure,  pot

ocórrer que s'introduïsca cap a l'interior de l'objecte i que només es puga comprovar la

seua existència en realitzar una neteja a fons de la peça.

• Atacamita (Cu2(OH)3Cl): apareix normalment associada a la paratacamita. No forma una

capa de corrosió uniforme. La seua tonalitat varia del verd esmeralda al verd obscur.

909 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, pp. 36-38.
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Entre els sulfats, se'n destaca un principal, la brotxantita (Cu4SO4(OH)6): funciona com un

producte de corrosió primari, que apareix lligat als ambients amb presència de sofre. Es distingeix

pel seu color verd vidre.

Per últim, dos productes de corrosió apareixen com a principals entre els sulfurs de coure:

• Calcocita (CuS2): de tonalitat obscura, que varia del gris al negre, i formada en ambients

amb poc oxígen i amb presència de sofre.

• Covelita (CuS): sol aparèixer associada a la calcocita, i les seues tonalitats són també

obscures, de grisenques a negres.

Figura 59. Imatge de dues monedes del tresor, adherides entre elles, abans de l'eliminació dels productes de
corrosió d'argent i coure.

9.1.3. Resultats de les anàlisis.

Una  vegada  inspeccionades  les  formacions  a  través  de  la  lupa  binocular,  l'anàlisi  dels

productes de corrosió (mitjançant les tècniques de SEM/EDX, FTIR i voltamperometria) va detectar

la presència de clorurs d'argent i diversos productes de corrosió del coure, descoberts els primers

gràcies a la voltamperometria (figura 60910) i els segons amb l'ajuda de les proves amb FTIR. Els

productes de corrosió del  coure s'agrupaven en òxids  (cuprita),  carbonats  (malaquita  i  açurita),

clorurs (atacamita i clinoatacamita) i sulfats (brotxantita), diferint un poc dels que s'esperava trobar.

Com que alguns dels components químics presentaven pics en el diagrama molt propers entre ells,

la qual cosa portava a confusió en el moment de llegir els resultats, es va optar per realitzar les

proves amb una modificació del mètode Tafel generalitzat911. Amb açò, s'aconseguí una separació

910 La figura han estat agafada de Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, pp. 46 i 47.
911 «El  método propuesto se basa en la representación en escala doble logarítmica, del cociente  ip-i/ip (en el que  i
representa la intensidad en un punto a un potencial dado de la curva e ip la intensidad de pico) frente a la diferencia
entre el potencial del punto considerado y el potencial de pico E-Ep. Tomando la región próxima al pico, se obtienen
relaciones con elevada linealidad cuya pendiente y ordenada en el origen permiten caracterizar los diferentes productos
de corrosión», en Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, p. 47.
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dels elements en la lectura de diagrama i comprovar l'agrupació en dues regions, una al voltant de

l'atacamita i una altra entre la malaquita i l'açurita, amb la qual cosa s'interpretà que en el segon cas

les mostres es trobaven formades per una barreja dels dos elements.

Figura 60. Voltamperograma amb representació dels pics voltamperomètrics del clorur d'argent i coure.

Productes de corrosió

Coure Argent

Òxids Cuprita

Clorur d'argent.

Carbonats
Malaquita

Açurita

Clorurs
Atacamita

Clinoatacamita

Sulfats Brotxantita

Quadre 84. Resum dels productes de corrosió presents en les monedes del tresor.

9.2. ANÀLISI DE COMPOSICIÓ METÀL·LICA.

Al llarg d'aquest epígraf, es presenten els resultats que es van obtindre en les analítiques

efectuades, en primer lloc, pel departament de Química Analítica de la Universitat de València i

l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, i en segon lloc per

l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVCR), sobre la composició

metàl·lica de dues mostres de monedes del tresor del carrer de la Llibertat.
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9.2.1. Resultats de l'anàlisi efectuat pel Departament de Química Analítica de la Universitat de

València i l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València.

Una vegada eliminats els productes de corrosió de les monedes seleccionades, pel fet que

haurien influit en els resultats de les analítiques, es passà a analitzar les peces amb les tècniques ja

descrites, amb la diferència que les mesures voltamperomètriques foren realitzades a 298 K en una

cèl·lula electroquímica de tres electrodes sota atmosfera d'argón, emprant un equip potenciostàtic

CH  l660C  (Cambria  Scientific,  Llwynhendy,  Llanelli,  UK).  La  dissolució  electrolítica  va  ser

desoxigenada per bombolleig d'argón durant 10 minuts abans dels experiments, i com a electrode de

referència se'n va utilitzar un d'AgCl (NaCl) de 3M / Ag, i com a electrode auxiliar un d'aram de

platí. 

Es realitzaren un total de dotze proves en l'any 2011, més una addicional en una moneda que

es trobava partida i que es va jutjar adient per a poder comprovar el contingut en argent del nucli

metàl·lic912.

Mostra Autoritat Tipus bibliogràfic913 Pes inicial (g) Pes final (g)

1 Alfons II Cru.2148 3,134 3,015

2 Alfons II Cru.2148 3,215 3,011

3 Alfons II Cru.2148 3,140 3,019

4 Jaume II Cru.2154e 3,358 2,916

5 Jaume II Cru.2154e 3,166 3,049

6 Jaume II Cru.2154e 3,180 3,128

7 Alfons III Cru.2184b 3,327 3,095

8 Alfons III Cru.2184b 3,265 3,205

9 Alfons III Cru.2184b 3,202 3,114

10 Pere III Cru.2220b 3,294 3,227

11 Pere III Cru.2220b 3,357 3,039

12 Pere III Cru.2220b 3,178 3,077

Quadre 85. Pèrdua de pes de les monedes de la mostra després de la neteja dels productes de corrosió.

912 Els  estudis al voltant de les lligues monetàries han estat tractats de forma àmplia en la bibliografia numismàtica,
encara que des d'un punt de partida d'anàlisi metal·logràfic resulta, com ha s'ha indicat en el capítol 2 d'aquest treball,
més o menys recent. Veure el treball clàssica de M. Rousset, "Possibilités de l'ètude des liaisons de coins", Melanges
offertes au Docteur J.B. Colbert de Beaulieu, París: 1986, 733 – 742.
913 CMGC com a catàleg de referència per a la classificació de les monedes, tant en aquest quadre com en els següents
que es presenten en aquest capítol.
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El mètode de treball consistí en l'anàlisi de la superfície metàl·lica de les monedes, amb

l'idea de poder determinar els  elements que van constituir  la lliga dels metalls  dels  quals estàn

composats els croats. Es partia de l'hipòtesi que es trobaria de manera uniforme en les dotze mostres

un 96% d'argent i un 4% de coure per cada gros i,  si existien desviacions,  que aquestes serien

causades per la presència d'altres metalls residuals i impuresses, pel procés de fosa propi de les

seques baixmedievals. No obstant, els resultats es van desviar de l'idea original ja des de la primera

prova amb SEM/EDX.

Mostra Ag (%) Cu (%) Pb (%) Hg (%) Regnat Tipologia

1 87,91 3,58 - - Alfons II Cru.2148

2 85,75 4,06 - - Alfons II Cru.2148

3 64,88 1,93 - 29,41 Alfons II Cru.2148

4 41,41 1,49 - 0,38 Jaume II Cru.2154e

5 80,65 2,10 - 0,85 Jaume II Cru.2154e

6 79,53 3,66 - 1,31 Jaume II Cru.2154e

7 79,05 2,48 - 1,08 Alfons III Cru.2184b

8 81,21 2,92 - 1,26 Alfons III Cru.2184b

9 65,05 1,65 - 19,23 Alfons III Cru.2184b

10 79,13 2,94 - 0,53 Pere III Cru.2220b

11 82,31 2,54 - - Pere III Cru.2220b

12 79,75 2,89 - 1,67 Pere III Cru.2220b

Quadre 86. Resum dels resultats obtinguts amb la prova del SEM/EDX en 2011.

Com  reflecteix el quadre 86, l'argent resultà ser el metall majoritari en la composició dels

grossos,  però  no  en  el  percentatge  que  s'esperava,  bastant  per  sota  del  96% amb  què  s'havia

plantejat l'hipòtesi de treball. La lliga de coure també apareixia, a excepció de les mostres 1, 2 i 6,

bastant per davall del 4% de l'idea inicial. Els resultats, llavors, es trobaven entre un 10 i un 15%

per sota de les disposicions d'encunyació del croat barcelonès i les proporcions manades a partir de

l'any 1285 (onze diners i  mig d'argent d'onze diners i mig).  A més a més, en nou de les dotze

mostres es va trobar un element insospitat, el mercuri (Hg), el qual, en la mostra 3, arribava fins a

un percentatge  del  29,41%,  i  en la  mostra  9 al  19,23%,  corresponent  les  monedes  als  regnats

d'Alfons II i Alfons III respectivament; la resta de percentatges se situaven al voltant del 0,50 -

1,50%, i només en tres casos (mostres 1, 2 i 11) no s'hi trobava present l'element mercuri. 
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Per  als  investigadors  que  portaren  a  terme els  experiments,  la  presència  de mercuri  els

semblava molt relevant, sobretot perquè, en la seua opinió, és una prova de processos d'amalgama

de l'argent  molt  primerencs,  que sabem que no serien  comuns fins  el  segle  XVI.  Veurem més

endavant com les nostres conclusions difereixen un poc de les aportades per l'equip que realitzà

aquestes primers proves.

Mostra 1914.

Prova efectuada sobre una moneda d'Alfons II, tipus Cru.2148, sense número de catàleg, de

manera que no s'ha pogut identificar en el conjunt. La mostra s'ha agafat en l'anvers, realitzant-se la

medició  sobre  el  rostre  del  monarca.  Es  van  obtindre  els  següents  resultats,  expressats  en

percentatge de pes i pes atòmic en el quadre 87, i expressats de manera percentual i resumida en el

quadre 88.

Element Pes (%) Pes atòmic (%)

C K 2,60 15,69

O K 3,46 15,67

Mg K 0,32 0,95

Al K 0,07 0,19

Si K 0,05 0,12

S K 1,63 3,69

Fe K 0,39 0,51

Cu K 3,58 4,08

Ag K 87,91 59,10

Totals 100,00 100,00

Quadre 87. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 1 (2011).

Ag Cu S Hg Fe Si Al Mg O C

mostra 1 87,91% 3,58% 1,63% - 0,39% 0,05% 0,07% 0,32% 3,46% 2,60%

Quadre 88. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 1 (2011).

914 Tots els resultats de les mostres, quadres i gràfiques, han estat extrets de Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad:
estudio y conservación, pp. 66-80, amb el permís de l'autora.
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Figura 61. Espectre analític de la mostra 1 (2011).

Figura 62. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 1 (2011)

Figura 63. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 1 (2011)

L'argent és l'element majoritari, seguit, en pes, pel coure, formant tots dos la lliga de les

monedes del tresor del carrer de la Llibertat. Just per sota apareixen altres dos elements, l'oxígen i el

carboni,  en  aquest  ordre,  la  presència  dels  quals  és  bastant  comuna  en  la  resta  de  les  proves

efectuades; pot explicar-se pel propi mecanisme dels experiments. En quart lloc resulta significativa

la presència de sofre, però en un percentatge molt reduit. La resta d'elements són, pràcticament,

residuals.
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Mostra 2.

L'àrea analitzada s'ha reduit al rostre del monarca, com en la prova anterior. La prova s'ha

efectuat de nou sobre una moneda sense numeració de catàleg coneguda, de manera que no ha

pogut  estar  identificada;  com en el  cas  exposat  abans,  s'ha escollit  una peça d'Alfons  II,  tipus

Cru.2148. Es presenten els resultats obtinguts en l'experiment:

Element Pes (%) Pes atòmic (%)

C K 2,23 12,47

O K 5,75 24,15

Na K 0,89 2,59

Mg K 0,39 1,09

Si K 0,07 0,18

S K 0,85 1,78

Cu K 4,06 4,30

Ag L 85,75 53,43

Totals 100,00 100,00

Quadre 89. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 2 (2011).

Ag Cu S Hg Si Mg Na O C

mostra 2 85,75% 4,06% 0,85% - 0,07 0,39% 0,89% 5,75% 2,23%

Quadre 90. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 2 (2011).

Figura 64. Espectre analític de la mostra 2 (2011).
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Figura 65. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 2 (2011)

Figura 66. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 2 (2011)

Resulta cridanera, en aquesta prova, l'aparició de sodi (Na) i d'un percentatge d'oxígen més

elevat que el de coure: aquest darrer resultat no podria més que explicar-se en relació amb el propi

experiment. Aquesta composició entra dins dels paràmetres de la normalitat quant a percentatges

dels elements, trobant-se l'argent en la posició més alta.

Mostra 3.

En aquest cas, es van prendre tres punts de medició. La mostra 3a afecta, com en els casos

anteriors, al rostre del monarca, mentre que els punts 3b i 3c corresponen a detalls dins la mateixa

àrea, un a l'exterior del retrat i l'altre sobre el retrat del rei. Les proves es realitzaren sobre una peça

d'Alfons  II,  tipus  bibliogràfic  Cru.2148,  sense  número  de  catàleg  indicat;  es  van  obtindre  els

següents resultats:

Element Pes (%) Pes atòmic (%)

C K 2,33 18,50

O K 0,90 5,35

Mg K 0,20 0,78

S K 0,36 1,06

Cu K 1,93 2,90

Ag K 64,88 57,41

Hg K 29,41 14,00

Totals 100,00 100,00

Quadre 91. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 3a (2011).
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Element Pes (%) Pes atòmic (%)

C K 2,03 17,34

O K 0,78 5,00

Mg K 0,14 0,61

Cu K 1,59 2,57

Ag K 58,70 55,73

Hg K 36,75 18,76

Totals 100,00 100,00

Quadre 92. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 3b (2011).

Element Pes (%) Pes atòmic (%)

C K 1,32 10,28

O K 0,28 1,64

Mg K 0,34 1,32

S K 0,52 1,51

Cu K 2,78 4,11

Ag K 91,47 79,59

Hg K 3,29 1,54

Totals 100,00 100,00

Quadre 93. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 3c (2011).

Ag Cu S Hg Mg O C

mostra 3a 64,88 % 1,93% 0,36% 29,41% 0,20% 0,90% 2,33%

mostra 3b 58,70% 1,59% - 36,75% 0,14% 0,78% 2,03%

mostra 3c 91,47% 2,78% 0,52% 3,29% 0,34% 0,28% 1,32%

Quadre 94. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 3 (2011).
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Figura 67. Espectre analític de la mostra 3a (2011).

Figura 68. Espectre analític de la mostra 3b (2011).

Figura 69. Espectre analític de la mostra 3c (2011).
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Figura 70. Imatge d'electrons retrodispersats
de l'àrea analitzada en la mostra 3a (2011).

Figura 71. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 3b (2011).

Figura 72. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 3c (2011).

Resulta interessant comprovar la diferència dels resultats depenent del punt escollit per a

realitzar l'anàlisi. Mentre que en les àrees 3a i 3b, el pes del mercuri és bastant elevat (29,41% i

36,75%, respectivament), la prova 3c conté un percentatge bastant reduit de mercuri, a penes del

3,29%, molt per sota del que havia aparegut en els dos casos anteriors. Els pics de mercuri de les

proves 3a i 3b resulten una mica desconcertants, sobretot perquè sobrepassen el pes del propi coure

i fan baixar el percentatge d'argent en la composició de la moneda. No obstant, la mostra 3c torna a

nivells elevats de composició en argent, fins el 91,47%, i de coure, amb el 2,47%, un poc per davall

del que s'esperava trobar en l'hipótesi de partida (96% d'argent i 4% de coure, recordem), però dins

dels paràmetres normals. 

La variació extrema dels pics percentuals  de mercuri,  depenent de les  àrees analitzades,

sembla indicar un repartiment bastant desigual del mercuri, un element que no hauria de trobar-se

en la moneda, de manera que, pel moment, pot descartar-se l'idea que es tracte de banys d'aquest

element;  una  tècnica,  d'altra  banda,  molt  perillosa  d'emprar  i  gens  utilitzada  en  les  seques
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baixmedievals. La seua presència ha d'estar lligada a altres factors, com veurem després. Per una

altra banda, el percentatge de la resta d'elements que apareixen en els resultats és residual. 

Mostra 4.

S'ha efectuat la prova concentrant l'àrea d'anàlisi en el centre del rostre del monarca, quasi al

voltant de l'ull. Es tracta d'una moneda sense identificació de catàleg, com les anteriors, pertanyent

al regnat de Jaume II, tipus Cru.2154e, i analitzada només en l'anvers. Els resultats que es van

obtindre són els que es presenten a continuació:

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,06 4,96 CO2

Mg K 0,28 0,65 MgO

Si K 0,14 0,28 SiO2

S K 2,45 4,29 SO3

Cu K 1,69 1,49 CuO

Ag L 79,73 41,41 Ag2O

Hg M 1,35 0,38 HgO

O 13,30 46,56 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 95. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 4 (2011).

Ag Cu S Hg Si Mg C O

mostra 4 79,73% 1,69% 2,45% 1,35% 0,14% 0,28% 1,06% 13,30%

Quadre 96. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 4 (2011).

Figura 73. Espectre analític de la mostra 4 (2011).
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Figura 74. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 4 (2011)

Figura 75. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 4 (2011)

Es pot observar, en l'espectre analític de la mostra, com el pic d'argent supera la presència

dels  altres elements,  la  qual  cosa representa la  tendència normal  en monedes  grosses  amb una

composició majoritària d'aquest metall. Torna a aparèixer el mercuri, però en un percentatge bastant

baix, un 1,35%. El pes del coure és també baix, i l'anàlisi el retorna com a òxid de coure (CuO). 

Mostra 5.

Com en l'anterior cas, la prova s'ha realitzat en un punt bastant central del rostre del rei

Jaume II, i novament s'efectua en l'anvers d'una moneda del tipus Cru.2154e, que no té número de

catàleg aplegat per a poder ser identificada. Els resultats que es van obtindre són els que s'exposen a

continuació:

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,21 5,72 CO2

Mg K 0,31 0,71 MgO

S K 1,95 3,43 SO3

Cu K 2,10 1,87 CuO

Ag L 80,65 42,30 Ag2O

Hg M 0,85 0,24 HgO

O 12,93 45,72 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 97. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 5 (2011).
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Ag Cu S Hg Mg O% C%

mostra 5 80,65% 2,10% 1,95% 0,85% 0,31% 12,93 1,21

Quadre 98. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 5 (2011).

Figura 76. Espectre analític de la mostra 5 (2011).

Figura 77. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 5 (2011)

Figura 78. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 5 (2011)

Com en el cas anterior, la presència de mercuri es redueix respecte als resultats obtinguts en

les tres peces del regnat d'Alfons II de la mostra 3. El pic d'argent es troba més alt que en la mostra

4 (80,65%), mentre que el mercuri apareix en una quantitat pràcticament residual, 0,85%, per sota

d'elements com el carboni o el sofre (1,21% i 1,95%, respectivament). El coure es troba una mica

més alt (2,10%), encara que la seua presència continúa sent poca respecte la composició metàl·lica

que hauria de tenir la moneda, fet que es pot explicar pels processos de corrosió i pèrdua de matèria;

recordem que el  coure,  en afectar-lo  la  corrosió,  pot  migrar  cap  a  la  superfície  de la  moneda,

formant pàtines que en el moment de la restauració s'han d'eliminar per a estabilitzar la peça.
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Mostra 6.

En aquest cas, es van prendre tres mostres en l'àrea del rostre del monarca, una general en la

zona de la galta, una segona de detall a la galta i una tercera, també de detall, al nas. Les tres proves

van  realitzar-se  solament  en  l'anvers  d'una  moneda  sense  número  de  catàleg,  tipus  Cru.2154e,

pertanyent al regnat de Jaume II, i els resultats que es van obtindre a partir de l'experiment són els

següents:

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,32 6,27 CO2

Mg K 0,33 0,78 MgO

Si K 0,20 0,42 SiO2

S K 1,11 1,97 SO3

Cu K 3,66 3,29 CuO

Ag L 79,53 42,12 Ag2O

Hg M 1,31 0,37 HgO

O 12,54 44,78 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 99. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 6a (2011).

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,91 8,57 CO2

Mg K 0,31 0,68 MgO

Si K 0,27 0,52 SiO2

S K 1,16 1,95 SO3

Cu K 2,33 1,98 CuO

Ag L 77,94 38,95 Ag2O

Hg M 2,20 0,59 HgO

O 13,88 46,76 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 100. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 6b (2011).
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Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,64 7,85 CO2

S K 0,73 1,32 SO3

Cu K 2,80 2,54 CuO

Ag L 82,55 44,07 Ag2O

O 12,28 44,22 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 101. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 6c (2011).

Ag Cu S Hg Si Mg O C

mostra 6a 79,53% 3,66 1,11 1,31 0,20 0,33 12,54 1,32

mostra 6b 77,94 2,33 1,16 2,20 0,27 0,31 13,88 1,91

mostra 6c 82,55 2,80 0,73 - - - 12,28 1,64

Quadre 102. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 6 (2011).

Figura 79. Espectre analític de la mostra 6a (2011).
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Figura 80. Espectre analític de la mostra 6b (2011).

Figura 81. Espectre analític de la mostra 6c (2011).

Figura 82. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 6a (2011).

Figura 83. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 6b (2011).
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Figura 84. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 6c (2011)

En aquestes tres proves, els pics d'argent tornen a ser elevats, mentre que els percentatges de

coure es manténen estables, encara que bastant per sota del 4% que s'havia previst en l'hipòtesi de

partida.  Resulta curiós comprovar les variacions en el  percentatge d'argent depenent de la zona

analitzada, la qual cosa ens indica que l'argent no es troba deposicionat de manera uniforme, la qual

cosa podria tindre molt a veure amb un procés de fosa encara imperfecte, que no barreja de manera

equivalent els  metalls  en els  riells.  Pel  que fa al  mercuri,  apareix només en dues de les zones

analitzades,  la general i  la galta del monarca (6a i  6b,  respectivament),  en nivells  baixos si  ho

comparem amb els resultats que s'obtenien en la mostra 3, d'Alfons II, però elevats en comparació

amb les dues monedes de Jaume II que ja hem exposat (mostres 4 i 5). De fet, en la mostra 6b, el

percentatge d'argent (2,20%) s'apropa molt al del coure (2,33%). Com en la resta de casos, els altres

elements resulten residuals.

Mostra 7.

De nou, s'ha pres la mostra en l'anvers de la moneda, centrant-la en el rostre del rei. La

moneda tampoc no té nombre de catàleg, i ha estat escollida del grup d'Alfons III, tipus Cru.2184b.

Els resultats de l'experiment van ser els següents:
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Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,69 7,66 CO2

Mg K 0,30 0,67 MgO

Si K 0,16 0,30 SiO2

S K 1,52 2,57 SO3

Cu K 2,48 2,12 CuO

Ag L 79,05 39,80 Ag2O

Hg M 1,08 0,29 HgO

O 13,73 46,60 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 103. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 7 (2011).

Ag Cu S Hg Si Mg O C

mostra 7 79,05 2,48 1,52 1,08 0,16 0,30 13,73 1,69

Quadre 104. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 7 (2011).

Figura 85. Espectre analític de la mostra 7 (2011).

Figura 86. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 7 (2011).

Figura 87. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 7 (2011).
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En aquesta mostra d'Alfons III, el mercuri torna a trobar-se present, la qual cosa sembla

indicar la repetició de certs aspectes en l'arribada del metall a la seca o en la fabricació dels grossos

d'argent respecte al regnat de Jaume II i d'Alfons II. De fet, encara que en una proporció baixa

(1,08%), el mercuri continúa en nivells semblants als del regant de Jaume II, i només un poc per

sota d'elements comuns com el sulfur (1,52%) i el carboni (1,69%). La proporció d'argent no és

massa alta, un 79,05%, mentre que el coure es manté, més o menys, en els nivells que ja apareixien

en el regnat de Jaume II.

Mostra 8.

Aquesta  huitena  mostra  es  va  prendre  en  l'anvers  d'una  moneda  d'Alfons  III,  tipus

Cru.2184b, sense numeració de catàleg; el punt de medició es va centrar en el rostre del monarca.

Els resultats de la prova van ser els següents:

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,33 6,46 CO2

Mg K 0,28 0,68 MgO

Si K 0,15 0,31 SiO2

S K 0,85 1,54 SO3

Cu K 2,92 2,69 CuO

Ag L 81,21 44,04 Ag2O

Hg M 1,26 0,37 HgO

O 12,01 43,92 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 105. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 8 (2011).

Ag Cu S Hg Si Mg O C

mostra 8 81,21 2,92 0,15 1,26 0,15 0,28 12,01 1,33

Quadre 106. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 8 (2011).
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Figura 88. Espectre analític de la mostra 8 (2011).

Figura 89. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 8 (2011).

Figura 90. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 8 (2011).

En aquest cas, el pic percentual de l'argent és més alt que en la prova anterior (81,21%), de

la mateixa manera que el coure, que presenta ací un pes major que en l'anterior peça d'Alfons III

(2,92%).  Aquest  reajustament  dels  valors  percentuals,  si  ens fixem en les taules  i  en l'espectre

analític, es troba relacionat amb la baixada d'elements com l'oxígen, ara situat en el  12,01%, a

diferència  dels  nivells  alts  que tenia  en la  prova anterior.  Per la  seua banda,  el  percentatge de

mercuri també baixa, quedant-se en un 1,26%, un poc més elevat que en la moneda anterior, però

per sota dels resultats obtinguts per als regnats previs. No obstant, és encara una xifra a tenir en

compte, perquè es troba quasi al mateix nivell que el de carboni (1,33%).
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Mostra 9.

A diferència dels casos anteriors, la prova s'efectúa sobre l'anvers i també sobre el revers

d'una moneda d'Alfons III, tipus bibliogràfic Cru.2184b, sense número de catàleg. En aquest cas, es

van prendre tres punts d'anàlisi, un general en el rostre del monarca (9a), un a la barbeta del rei (9b),

i  un darrer en el  revers,  entre els  tres punts del motiu d'un dels quadrants d'aquesta cara de la

moneda (9c). Es van obtindre els resultats que s'exposen a continuació:

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,69 8,64 CO2

Mg K 0,20 0,49 MgO

S K 0,32 0,61 SO3

Cu K 1,65 1,59 CuO

Ag L 65,05 37,10 Ag2O

Hg M 19,23 5,90 HgO

O 11,87 45,66 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 107. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 9a (2011).

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,67 8,15 CO2

Mg K 0,27 0,64 MgO

S K 0,41 0,76 SO3

Cu K 2,32 2,14 CuO

Ag L 79,04 42,97 Ag2O

Hg M 4,26 1,24 HgO

O 12,03 44,09 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 108. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 9b (2011).
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Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,74 9,11 CO2

Mg K 0,12 0,30 MgO

S K 0,35 0,69 SO3

Cu K 1,41 1,39 CuO

Ag L 55,03 32,08 Ag2O

Hg M 29,33 9,19 HgO

O 12,02 47,23 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 109. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 9c (2011).

Ag Cu S Hg Mg O C

mostra 9a 65,05 1,65 0,32 19,23 0,20 11,87 1,69

mostra 9b 79,04 2,32 0,41 4,26 0,27 12,03 1,67

mostra 9c 55,03 1,41 0,35 29,33 0,12 12,02 1,74

Quadre 110. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 9 (2011).

Figura 91. Espectre analític de la mostra 9a (2011).
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Figura 92. Espectre analític de la mostra 9b (2011).

Figura 93. Espectre analític de la mostra 9c (2011).

Figura 94. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 9a (2011)

Figura 95. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 9b (2011)

538



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

Figura 96. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 9c (2011)

Aquesta  és  una  de  les  mostres  més  interessants,  pels  resultats  que  han  retornat  els

experiments. Les zones 9a i 9b es van centrar en el rostre del monarca, a l'anvers: la zona 9a es va

agafar com a mostra general, i va retornar un percentatge d'argent que resultava molt baix (65,05%),

així com de coure (1,65%), mentre que el percentatge de mercuri es disparava respecte totes les

altres mostres fins a un nivell molt elevat (19,23%). Contrasta aquest resultat amb la prova de detall

realitzada  sobre  la  barbeta  del  monarca  (9b),  en  què  els  percentatges  d'argent  i  de  coure

s'estabilitzaven (79,04% i  2,32%,  respectivament)  en  relació  amb les  proves  realitzades  en  les

monedes anteriors. Cal que ens seguim preguntant la raó per la qual el nivell del mercuri apareix

amb aquestes xifres en la prova, i per què el repartiment dels elements resulta tan desigual en les

àrees generals respecte a les zones de detall.

Per la seua banda, la prova 9c es va realitzar en el revers de la moneda, sobre una zona de

detall,  que ha aportat  resultats  igualment sorprenents.  El percentatge d'argent és extremadament

baix,  a penes un 55,03%, i  el  de coure es mantè en un nivell  baix,  però més o menys estable

respecte les proves d'altres monedes (1,41%). No obstant, el nivell de mercuri es dispara de nou,

assolint la xifra més alta de totes les proves realitzades, arribant fins al 29,33%, un resultat difícil

d'explicar,  sobretot  per  la  manca  d'altres  proves  en  el  revers  que  confirmen  si  es  tracta  d'un

repartiment desigual d'aquest element en la moneda o d'una capa uniforme; de qualseval manera,

caldrà explicar-ho millor en el futur, quan es puga comptar amb major nombre de dades.
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Mostra 10.

Per a aquesta prova, s'ha pres un únic punt en l'anvers, centrat en el rostre del monarca i en

una moneda sense numeració de catàleg, pertanyent al regnat de Pere III i amb tipus bibliogràfic

Cru.2220, obtenint els següents resultats:

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 2,45 10,74 CO2

Mg K 0,30 0,64 MgO

Si K 0,19 0,37 SiO2

S K 0,35 0,57 SO3

Cu K 2,94 2,44 CuO

Ag L 79,13 38,64 Ag2O

Hg M 0,53 0,14 HgO

O 14,11 46,47 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 111. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 10 (2011).

Ag Cu S Hg Si Mg O C

mostra 10 79,13 2,94 0,35 0,53 0,19 0,30 14,11 2,45

Quadre 112. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 10 (2011).

Figura 97. Espectre analític de la mostra 10 (2011).
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Figura 98. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 10 (2011).

Figura 99. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 10 (2011).

Els resultats d'aquesta primera mostra de Pere III tornen a la normalitat de les proves efectuades

sobre  els  regnats  previs.  El  percentatge  d'argent,  encara  que  una  mica  baix,  es  mantè  estable

(79,13%),  mentre  que  el  del  coure s'eleva  un poc (2,94%).  Per  la  seua  banda,  la  presència  de

mercuri es torna quasi residual (0,53%), a prop d'altres elements residuals com el manganés, el silici

i el sulfur. 

Mostra 11.

Com en els casos anteriors, la mostra s'ha pres en l'anvers d'una moneda de Pere III, tipus

bibliogràfic Cru.2220b, de la qual no coneixem el nombre de catàleg, i centrant-se en el rostre del

monarca. Amb l'experiment, s'han aconseguit els següents resultats:

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,56 7,44 CO2

Na K 0,63 1,57 Na2O

Mg K 0,35 0,82 MgO

Si K 0,13 0,27 SiO2

S K 0,39 0,70 SO3

Cu K 2,54 2,28 CuO

Ag L 82,31 43,67 Ag2O

O 12,09 43,25 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 113. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 11 (2011).
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Ag Cu S Hg Si Mg Na O C

mostra 11 82,31 2,54 0,39 - 0,13 0,35 0,63 12,09 1,56

Quadre 114. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 11 (2011).

Figura 100. Espectre analític de la mostra 11 (2011).

Figura 101. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 11 (2011).

Figura 102. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 11 (2011).

En aquesta mostra de Pere III ha desaparegut l'element mercuri, que havia estat present en

gairebé totes les monedes anteriors analitzades. Per contra, el pic percentual de l'argent torna a ser

una mica més alt, situant-se en el 82,31%, però el del coure no puja, sinó que es manté en els nivells

estables de les proves anteriors, en un 2,54%. La novetat és l'aparició d'un element addicional, el

sodi (Na), en substitució del mercuri, però en un percentatge completament residual (0,63%).
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Mostra 12.

La darrera mostra ha estat agafada en l'anvers d'una moneda de Pere III, tipus Cru.2220b,

sense número de catàleg com en els casos anteriors. El punt s'ha pres sobre el rostre del monarca,

aportant els següents resultats analítics:

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 1,82 8,49 CO2

Mg K 0,36 0,84 MgO

Si K 0,33 0,66 SiO2

S K 0,38 0,66 SO3

Cu K 2,89 2,55 CuO

Ag L 79,75 41,46 Ag2O

Hg M 1,67 0,47 HgO

O 12,80 44,87 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 115. Distribució de pesos dels diferents elements analitzats en la mostra 12 (2011).

Ag Cu S Hg Si Mg O C

mostra 12 79,75 2,89 0,38 1,67 0,33 0,36 12,80 1,82

Quadre 116. Resum dels resultats de l'anàlisi de la mostra 12 (2011).

Figura 103. Espectre analític de la mostra 12 (2011).
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Figura 104. Imatge d'electrons secundaris de 
l'àrea analitzada en la mostra 12 (2011)

Figura 105. Imatge d'electrons retrodispersats 
de l'àrea analitzada en la mostra 12 (2011)

En aquest cas, torna a aparèixer el mercuri en la mostra, en una proporció una mica elevada

(1,67%), però per sota d'elements que, encara que residuals, solen ser majoritaris tant en aquesta

com en les anteriores proves, com és el cas del carboni (1,82%). L'argent es troba en un percentatge

una mica baix (79,75%), encara que el coure eleva en aquesta prova un poc el seu pes (2,89%).

9.2.2. Resultats de l'anàlisi efectuat per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració.

Per a poder obtenir un major volum d'informació, complementària les anàlisis que s'havien

efectuat sobre la mostra de dotze monedes del tresor del carrer de la Llibertat en l'any 2011, l'any

2012 es decidí enviar una nova selecció de vint monedes a l'Institut Valencià de Conservació i

Restauració per a la seua avaluació química. Com a novetat, es van seleccionar les tres peces de

Pere  II  i  un  mig  croat  d'Alfons  II,  per  a  poder  obtenir  un  espectre  d'analítiques  complet  i

representatiu del tresor del carrer de la Llibertat. De la resta de monedes, es va fer una selecció a

l'atzar perquè la mostra estadística fora el més equitativa possible del conjunt, sense repetir cap

tipus bibliogràfic dels cinc regnats de l'atresorament. D'aquestes 20 peces, el laboratori va decidir

analitzar-ne dotze.

Totes  les  analítiques  es  van  efectuar  mitjançant  la  tècnica  SEM/EDX, obtenint  resultats

semiquantitatius,  després  d'una  inspecció  de  les  monedes  i  de  les  àrees  a  analitzar  mitjançant

microscòpia estereoscòpica. Les anàlitiques foren, en tots els casos, superficials. Només en un cas,

el  de la peça Llib.287 /  SIP 34046, de Jaume II, fou necessària una intervenció invasiva per a

comprovar l'estratigrafia de la moneda, com s'explicarà en el corresponent apartat. Per cada peça, es

van prendre mostres d'anvers i revers, realitzant, per tant, un estudi més complet que l'efectuat en

2011.
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Mostra 1.

S'analitzà una peça de Pere II, amb número de catàleg Llib.1 / SIP 33785, corresponent al

tipus Cru.2137. Els resultats que es van obtenir són els següents:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

33785

Anvers
Àrea 1 88,46 6,72 3,79 1,03 -

Àrea 2 86,46 7,86 4,62 1,04 -

Revers
Àrea 3 90,12 5,77 3,01 1,11 -

Àrea 4 89,10 7,15 2,96 0,80 -

Quadre 117. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 1 (2012).

En anvers, l'àrea 1 correspon a una petita zona a l'esquerra de la corona del rei, mentre que

l'àrea 2 pertany a un quadre a la dreta de les anelles que representen els rulls del cabell del monarca.

En revers,  l'àrea 1 s'ha pres en el  quarter de TAS, mentre que l'àrea 2 correspon al  quarter de

NONA.

Com es pot observar en el quadre 117, les proporcions d'argent són altes, encara que per sota

del 96% que s'esperava trobar en les analítiques de l'any 2011; el coure, per la seua banda, presenta

un  percentatge  relativament  alt.  De  qualsevol  manera,  els  dos  elements  semblen  equilibrats  i

estables  en els  quatre  punts  de  la  mostra.  Com en les  proves  de l'any 2011,  torna a  aparèixer

l'element mercuri, en una xifra percentual baixa, però no massa llunyana a la del coure. 

Mostra 2.

En aquest cas, es va procedir a l'anàlisi d'una sefona peça de Pere II, amb número de catàleg

Llib.2 / SIP 33786, corresponent al tipus bibliogràfic Cru.2137. Els resultats són els que segueixen:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

33786

Anvers
Àrea 1 90,82 5,57 3,01 0,60 -

Àrea 2 89,37 5,19 4,76 0,69 -

Revers
Àrea 3 90,41 5,89 3,41 0,29 -

Àrea 4 92,72 3,78 2,98 0,43 -

Quadre 118. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 2 (2012).
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En anvers, l'àrea 1 es correspon amb una petita zona a l'esquerra de la corona del rei, mentre

que l'àrea 2  pertany a un quadre a la dreta de les anelles que representen els rulls del cabell del

monarca. En revers, l'àrea 1 s'ha pres en el quarter de CIVI, mentre que l'àrea 2 correspon al quarter

BaʼChʼ.

Respecte a la mostra 1, es pot comprovar en el quadre 118 com la proporció d'argent és

millor en aquest cas, trobant-se en tres de les quatre àrees per damunt del 90%; també en tres dels

quatre punts agafats per a anàlisi, el coure presenta un bon percentatge, per sobre del 5%: només en

l'àrea 4, pertanyent al revers de la moneda, aqueta xifra baixa fins el 3,78%, un fet que s'explica per

la major quantitat d'argent, 92,72%, que retorna la prova. Pel que fa al mercuri, segueix present en

l'anàlisi: resulta curiós confrontar els resultats d'aquest element entre la mostra 1 i la mostra 2, pel

fet que les proporcions que es van obtindre són pràcticament idèntiques, i deixen veure el mateix

patró de distribució entre els les quatre àrees.

Mostra 3.

Es va analitzar una tercera peça de Pere II,  amb número de catàleg Llib.3 /  SIP 33787,

corresponent al tipus Botet.179: es va considerar necessari realitzar una analítica de composició

d'aquesta suposada moneda, per a poder comprovar si la lliga i percentatge dels metalls amb la qual

va ser fabricada s'ajustava a la dels grossos d'argent de la resta del tresor del carrer de la Llibertat.

Els resultats que es van obtenir són els següents:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

33787

Anvers
Àrea 1 91,64 2,66 - 5,70 -

Àrea 2 94,26 4,62 - 1,12 -

Revers
Àrea 3 94,40 4,51 - 1,09 -

Àrea 4 93,51 3,44 - 3,05 -

Quadre 119. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 3 (2012).

En anvers, l'àrea 1 correspon a una petita zona a l'esquerra de la corona del rei, mentre que

l'àrea 2 pertany a un quadre a la dreta del cabell del monarca. En revers, l'àrea 1 s'ha pres en el

quarter ICTAS, mentre que en l'àrea 2 s'ha analitzat un punt sobre el braç de la creu passant entre

BARQ i INON.
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Resulta força cridaner l'alt  percentatge d'argent que es va trobar en aquesta peça: en les

quatre àrees, supera el 90% de composició, resultant ser una de les que millor s'ajusten (a excepció

de la mostra 7, com després es veurà, encara que en aquest cas es tracta d'un valor de divisor) a

aquella  hipòtesi  de partida de l'any 2011,  en què  la  relació  argent-coure  hauria  de trobar-se al

voltant del 96% - 4%. La proporció de sulfurs descompensa la prova, però de totes maneres, en el

quadre 119 es pot comprovar com la peça es va fabricar amb argent de bona llei i en percentatge

elevat,  guardant  la  proporció  de  lliga  establerta  en  1285  per  a  la  fabricació  dels  grossos

barcelonesos. A banda, en aquest cas no va aparèixer cap rastre de l'element mercuri, com sí ocorria

en els casos anteriors.

Mostra 4.

Es va procedir a l'anàlisi d'una peça d'Alfons II, amb número de catàleg Llib.5 / SIP 33789,

corresponent al tipus bibliogràfic Cru.2148. Els resultats que es van obtenir són els que s'exposen en

el quadre 120:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

33789

Anvers
Àrea 1 91,12 2,93 5,35 0,60 -

Àrea 2 92,82 4,52 2,39 0,27 -

Revers
Àrea 3 91,68 5,31 2,68 0,33 -

Àrea 4 93,49 3,96 2,17 0,38 -

Quadre 120. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 4 (2012).

En anvers, l'àrea 1 correspon a una petita zona a l'esquerra de la corona del rei, mentre que

l'àrea 2 pertany a un quadre a la dreta de les ondulacions del cabell del monarca. En revers, l'àrea 1

s'ha pres en el quarter de NONA, mentre que l'àrea 2 correspon al quarter BaʼChʼ.

Com en la mostra 2, aquesta moneda presenta una bona proporció d'argent, en les quatre

àrees per damunt del 90%, però descompensada per la presència, una vegada més, de l'element

mercuri; s'hi troba en un percentatge bastant residual, entre el 2,17% i el 2,68%, però en el cas de

l'àrea 1, arriba a superar el 5%, fent caure el percentatge de coure fins a un 2,93% de la composició.

De totes maneres, la moneda s'ajusta a les proporcions de lliga que es podrien esperar.
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Mostra 5.

S'analitzà en aquesta mostra una nova peça d'Alfons II, amb el número de catàleg Llib.144 /

SIP 33903, corresponent al tipus Cru.2148a. Els resultats que es van obtenir són els següents:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

33903

Anvers
Àrea 1 92,95 1,68 4,09 1,27 -

Àrea 2 93,85 2,48 2,06 1,62 -

Revers
Àrea 3 94,11 1,50 3,52 0,87 -

Àrea 4 93,02 1,44 4,33 1,21 -

Quadre 121. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 5 (2012).

En anvers, l'àrea 1 correspon a una petita zona a l'esquerra de la corona del rei, mentre que

l'àrea 2 pertany a un quadre en la llegenda, sobre el caràcter I de la paraula DEI. En revers, l'àrea 1

s'ha pres en l'anella del quarter de CIVI, mentre que l'àrea 2 s'ha pres sobre el punt interior del

conjunt de tres punts del quarter TAS.

En aquest cas, la composició en argent millora respecte a les mostre 1, 2 i 4, pel fet que el

percentatge mínim se sitúa en el 92,95%; en canvi, les xifres del caure pateixen una caiguda molt

important,  situant-se en tres de les quatre àrees al  voltant d'un 1,5%, fins al  2,48% en làrea 2.

Aquesta  tendència  pot  explicar-se,  com es  reflecteix  en  el  quadre  121,  per  l'increment  tant  de

l'element mercuri, com de l'element sofre, que ha d'aparèixer en forma de sulfurs.

Mostra 6.

S'escollí per a l'anàlisi un gros d'Alfons II, amb número de catàleg Llib.147 / SIP 33906,

corresponent al tipus Cru.2148c. Els resultats que es van obtenir de les proves són els que s'exposen

tot seguit:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

33906

Anvers
Àrea 1 90,85 5,13 2,66 1,37 -

Àrea 2 89,30 6,79 2,24 1,67 -

Revers
Àrea 3 92,76 2,33 3,26 1,65 -

Àrea 4 91,90 3,23 3,21 1,66 -

Quadre 122. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 6 (2012).
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En anvers, l'àrea 1 es correspon amb una petita zona a l'esquerra de la corona del rei, mentre

que l'àrea 2 pertany a un quadre a la dreta de les anelles que representen els rulls del cabell del

monarca. En revers, l'àrea 1 s'ha pres en el quarter de NONA, mentre que l'àrea 2 correspon al

quarter TAS.

La composició en argent d'aquesta moneda s'aproxima molt més als resultats de la mostra 2,

que no als altres casos que hem exposat; no val a dir que haja hagut un retrocés en el fi d'aquest

metall o en la seua proporció en la fabricació de la moneda, sinó que el seu repartiment ha estat

desigual, i ha existit una descompensació causada per la presència més elevada de l'element sofre,

en forma de sulfurs, segurament. Tampoc no cal perdre de vista el percentatge de mercuri,  que

descompensa també la mostra; de totes maneres, sembla que el coure ha experimentat una pujada

important  en  percentatge,  situant-se,  en  les  àrees  1  i  2,  anvers,  en  el  5,13%  i  el  6,79%,

respectivament. No podem relacionar aquest resultat, però, amb una lliga incorrecta, pel fet que en

el revers el coure torna a situar-se en els nivells de les altres mostres: el repartiment desigual ha de

tindre  altres  causes,  que  podrien  estar  relacionades  amb  l'aflorament  del  coure  pels  processos

vinculats a la deposició del tresor des del seu abandonament.

Mostra 7.

Es va sotmetre a anàlisi una darrera moneda d'Alfons II, amb número de catàleg Llib.151 /

SIP 33910, corresponent al tipus Cru.2149; és l'únic valor de divisor que s'ha analitzat. Els resultats

que es van obtenir són els següents:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

33910

Anvers
Àrea 1 96,25 1,12 - 0,95 1,68

Àrea 2 95,28 0,69 2,89 0,87 0,80

Revers
Àrea 3 96,75 0,88 - - 2,37

Àrea 4 96,44 1,09 - - 2,47

Quadre 123. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 7 (2012).

En anvers, l'àrea 1 correspon a una petita zona a l'esquerra de la corona del rei, mentre que

l'àrea 2 pertany a un quadre a la dreta de les anelles que representen els rulls del cabell del monarca.
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En revers, l'àrea 1 s'ha pres en el quarter de TAS, mentre que l'àrea 2 s'ha pres sobre la zona ampla

del braç de la creu passant, entre els quarters NONA i CIVI. 

Aquesta mostra és la que presenta la millor composició en argent, al voltant del 96%, com es

preveïa  en  l'hipòtesi  de  partida  de  les  anàlisis  efectuades  en  l'any 2011.  No  obstant,  l'elevada

proporció en argent té un efecte molt negatiu sobre el percentatge en coure, en les àrees 2 i 3 per

sota d'un 1%, i en les àrees 1 i 4 només un poc per damunt d'aquesta xifra. Els sulfurs apareixen

solamente en l'anvers, de la mateixa manera que el mercuri, que només es va localitzar en l'àrea 2;

d'una altra banda, és la primera vegada que apareixia en aquestes proves l'element zinc, que tendeix

a descompensar la mostra.

Mostra 8.

Es  va  analitzar  una  peça  de  Jaume  II,  amb  número  de  catàleg  Llib.155  /  SIP 33914,

corresponent al tipus bibliogràfic Cru.2150. Els resultats que es van obtenir de les proves són els

següents:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

33914

Anvers
Àrea 1 86,81 4,93 7,45 0,81 -

Àrea 2 87,28 4,85 7,18 0,70 -

Revers
Àrea 3 93,76 1,99 6,60 1,16 -

Àrea 4 90,92 4,20 4,04 0,84 -

Quadre 124. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 8 (2012).

En anvers, l'àrea 1 correspon a una petita zona a a la dreta de les anelles que representen els

rulls del cabell del monarca, mentre que l'àrea 2 pertany a un quadre a l'esquerra de la barbeta del

rei. En revers, l'àrea 1 s'ha pres sobre la creu passant entre els quarters de CIVI i TAS, mentre que

l'àrea 2 correspon al quarter NONA.

En aquesta mostra, els nivells d'argent tornen a les xifres que apareixen en les altres proves,

però amb una descompensació entre l'anvers i el revers: mentre que en la primera zona, l'argent se

sitúa per sota del 90%, amb un nivell elevat de coure, quasi del 5%, en la segona zona l'argent

supera el 90%, mentre que en l'àrea 3 el coure es troba en un 1,99%, i en la darrera àrea s'eleva de

nou fins un 4,20%. Existeixen grans oscil·lacions que no havien aparegut en els casos anteriors, i
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una descompensació causada pels alts nivells de mercuri, que en anvers es troben per damunt del

7%, i en revers es van calcular entre el 4,04% i el 6,60%.

Mostra 9.

S'analitzà  una  nova  peça  de  Jaume  II,  amb  número  de  catàleg  Llib.287  /  SIP 34046,

corresponent  al  tipus  Cru.2152a.  Els  resultats  que  es  van  obtenir  són  els  que  s'exposen  a

continuació:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

34046

Anvers
Àrea 1 (llisa) 91,42 1,72 6,25 0,61 -

Àrea 2 - - - - -

Revers

Àrea 1 (porosa) 97,29 1,49 - 1,23 -

Àrea 2 (llisa) 95,39 0,86 3,11 0,65 -

Àrea 3 (llisa) 94,31 1,08 4,19 0,43 -

Àrea 4 (llisa) 94,08 1,10 4,07 0,75 -

Quadre 125. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 9 (2012).

En anvers, l'àrea 1 correspon a una petita zona a l'esquerra de la corona del rei, mentre que

l'àrea 2 finalment no es va prendre. En revers, l'àrea 1 s'ha pres en el braç de la creu passant entre

els  quarters de TASB i ARCh', en una zona porosa en què la matèria superficial de la moneda

s'havia perdut parcialment i, per tant, es podia accedir a l'interior de la peça; l'àrea 2 s'ha pres en el

quarter d'ARChʼ, mentre que l'àrea 3 s'ha pres sobre el braç de la creu passant entre els quarters

NONA i CIVI i l'àrea 4 en el quarter de CIVI.

Torna a existir un percentatge significatiu de mercuri, almenys en l'anvers, on se sitúa en el

6,25%;  aquesta  xifra,  no  obstant,  tendeix  a  disminuir  en  el  revers,  encara  que  en  dos  àrees,

denominades 3 i  4, supera el  4%. La proporció d'argent,  en general,  és bona,  en el  91,42% en

anvers, i al voltant del 95% en el revers; es dispara fins el 97,29% en l'àrea 1 de revers, però en

aquest cas cal tenir en compte que l'anàlisi es va realitzar en una zona que permetia l'accés cap al

nucli de la peça. Resulten cridaneres les xifres baixes en coure; sembla que la presència elevada del

mercuri  produeix  una  descompensació  en  els  percentatges  de  l'anàlisi.  Es  pot  dir  que  aquesta

moneda presenta una llei de l'argent i una proporció d'aquesta matèria elevades, i d'acord amb les
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disposicions de 1285; de fet, quant a percentatge d'argent, s'assembla força a la mostra 3, aplicada

sobre la peça Llib.3 / Botet.179.

Mostra 10.

Es va realitzar l'anàlisi d'una nova peça de Jaume II, amb número de catàleg Llib.490 / SIP

34249, corresponent al tipus Cru.2154e. Els resultats que es van obtenir són els següents:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

34249

Anvers
Àrea 1 - - - - -

Àrea 2 - - - - -

Revers

Àrea 1 (llisa) 89,91 5,43 3,03 1,63 -

Àrea 2 (llisa) 92,99 3,33 2,03 1,65 -

Àrea 3 (llisa) 92,70 3,65 1,92 1,73 -

Àrea 4 (llisa) 91,86 2,98 3,36 1,80 -

Quadre 126. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 10 (2012).

En anvers, no es van prendre mostres. En revers, l'àrea 1 s'ha pres en el quarter de TASB,

l'àrea 2 s'ha agafat en el braç de la creu passant entre els quarters de TASB i ARChʼ, l'àrea 3 en el

quarter de NONA i l'àrea 4 s'ha situat sobre el braç de la creu passant, entre els quarters NONA i

CI:VI.

En aquest cas, totes les dades pertanyen, com ja s'ha indicat, al revers; en aquesta zona, les

quatre àrees mostren uns valors propers als de les proves anteriors, amb tres de les quatre àrees

entre el 92% i el 93% d'argent, aproximadament, i un percentatge de coure compensat. L'àrea 1, no

obstant, es devia, mostrant una xifra d'argent per sota del 90% i, en canvi, una proporció de coure

major, per damunt del 5%. Aquests valors més compensats es veuen influenciats per la baixada de

l'element mercuri, i per una lleugera pujada dels índexs relacionats amb els processos associats a la

presència del sofre.
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Mostra 11.

S'analitzà una peça de Jaume II, amb número de catàleg Llib.593 / SIP 34302, corresponent

al tipus Cru.2154f. Els resultats derivats de les proves analítiques són els que segueixen:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

34302

Anvers
Àrea 1 - - - - -

Àrea 2 - - - - -

Revers

Àrea 1 (llisa) 94,87 2,63 0,84 1,66 -

Àrea 2 (llisa) 91,70 4,46 1,41 2,27 -

Àrea 3 (llisa) 94,21 2,99 1,01 1,79 -

Àrea 4 (llisa) 93,65 2,34 2,44 1,57 -

Quadre 127. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 11 (2012).

En anvers, no es van prendre mostres. En revers, l'àrea 1 es va agafar en el braç de la creu

passant entre els quarters d'ARChʼ i NONA, l'àrea 2 en el quarter d'ARCh', l'àrea 3 en el quarter de

TASB i l'àrea 4 sobre el braç de la creu passant entre els quarters CIVI i TASB.

Els resultats de les proves, en aquest cas, s'assemblen molt  als que es van obtenir en la

mostra anterior, amb una lleugera pujada dels percentatges d'argent, que provoca una baixada de les

proporcions tant de coure com, sobretot, de mercuri. Els sulfurs, per la seua banda, es manténen

estables respecte a allò que s'havia observat en la mostra 10.

Mostra 12.

Per últim, es va sotmetre a l'anàlisi una darrera moneda grossa de Jaume II, amb número de

catàleg Llib.996 / SIP 34630, corresponent al tipus Cru.2157. Es va obtenir la següent taula:

Moneda Cara Àrea Ag % Cu % Hg % S % Zn %

34630

Anvers
Àrea 1 - - - - -

Àrea 2 - - - - -

Revers

Àrea 1 (llisa) 89,81 5,05 3,92 1,22 -

Àrea 2 (llisa) 90,08 5,46 3,34 1,12 -

Àrea 3 (llisa) 90,11 6,84 2,02 1,03 -

Àrea 4 (llisa) 92,18 4,31 2,62 0,89 -

Quadre 128. Resultats obtinguts en l'anàlisi de la mostra 12 (2012).
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Com en el cas anterior, en anvers, no es van prendre mostres. En revers, les àrees 1 i 2 es

van agafar en el quarter de NONA, mentre que l'àrea 3 es va situar en el quarter d'ARCh', i l'àrea 4

sobre el braç de la creu passant, entre els quarters TASB i ARChʼ.

Torna a experimentar-se una baixada en la proporció d'argent, compensada per la pujada dels

nivells de coure; d'una altra banda, s'observa un nou increment de l'element mercuri, mentre que el

sofre continúa mantenint la seua estabilitat.  Resulta complicat establir el tipus de tendència que

provoca  aquests  resultats,  quan  no  s'han  realitzat  proves  sobre  l'anvers  que  permeten  una

comparació entre les dues zones de la moneda.

9.3. ANÀLISI DEL NUCLI.

Pel que fa a l'anàlisi del nucli metàl·lic de les monedes, es van efectuar proves per part del

departament  de  Química  Analítica  de  la  Universitat  de  València  i  l'Institut  de  Restauració  del

Patrimoni  de  la  Universitat  Politècnica  de  València  en  l'any  2011,  i  per  l'Institut  Valencià  de

Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVCR) en l'any 2012, en paral·lel a les analísis que

hem exposat en les línies anteriors.

L'objectiu del departament de Química Analítica de la Universitat de València i l'Institut de

Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, en analitzar el nucli metàl·lic,

es trobava en comprovar el procés d'emblanquiment: com que es tractava d'un procediment pel qual,

amb productes  químics,  s'eliminava el  coure de la  superfície  de les  monedes,  deixant  la  major

quantitat  d'argent  (com s'ha pogut  explicar  en el  capítol  5,  epígraf  5.3.8 del  present  treball  de

recerca), es partia de l'hipòtesi que el nucli hauria de conservar les característiques originals de la

lliga dels dos metalls, ja que no s'hauria vist afectat per l'enriquiment de l'argent que es produïa en

l'exterior. Amb aquesta idea, es va seleccionar un fragment de moneda, que es va introduir en resina

per a poder polir després la preparació i obtenir un perfil net que analitzar. La mostra polida es va

sombrejar  amb  carboni,  i  es  va  analitzar  mitjançant  la  tècnica  SEM-EDX  per  a  obtenir  les

característiques de la lliga de la peça915.

Pel que respecta a l'analítica realitzada per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració

de Béns Culturals (IVCR), en comprovar en l'any 2012 els resultats obtinguts en l'anàlisi superficial

de les 12 monedes, es decidí extraure una petita mostra de fragment metàl·lic per al seu estudi

915 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, p. 44.
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estratigràfic, agafat de la vora de la moneda Llib.287 / SIP 34046, mostra 9, pertanyent al regnat de

Jaume II.

9.3.1. Mostra analitzada en l'any 2011.

D'aquesta  mostra,  el  departament  de  Química  Analítica  de  la  Universitat  de  València  i

l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València van realitzar dues

proves, la primera una anàlisi química del nucli metàl·lic, i la segona una estratigrafia d'un fragment

mineralitzat del nucli, ja que en realitzar la primera prova es va poder comprovar com el fragment

que havia estat escollit per a l'analítica havia patit mineralització en forma de plata còrnia o clorur

d'argent, amb línies de redeposició de l'argent dins del propi fragment916. Aquest fet va motivar la

realització de la segona prova.

Com en els  casos  anteriors,  no coneixem el  número de catàleg de la  moneda a  la  qual

pertany aquest fragment, ni tampoc el regnat ni el tipus bibliogràfic, de manera que els resultats que

es presenten a continuació són vàlids només des d'un punt de vista molt general.

Prova 1: nucli metàl·lic.

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

C K 10,87 25,46 CO2

Mg K 0,17 0,20 MgO

Si K 0,08 0,08 SiO2

Cl K 0,05 0,04 -

Cu K 2,99 1,32 CuO

Ag L 51,59 13,45 Ag2O

Pb M 0,48 0,07 PbO

O 33,77 59,38 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 129. Anàlisi de nucli metàl·lic, prova 1 (2011).

916 Mª C. Bouzas, El tesoro de calle Libertad: estudio y conservación, p. 49.
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Figura 106. Espectre de l'anàlisi del nucli, prova 1 (2011).

Figura 107. Imatge (x63) en lupa binocular 
del nucli, prova 1 (2011).

Figura 108. Imatge d'electrons retrodispersats amb
la senyalització de l'àrea analitzada, prova 1 (2011).

Al contrari que s'havia plantejat abans d'efectuar la prova, el percentatge d'argent resulta

extremadament baix, un 51,59%, mentre que el de coure no es presenta gaire alt, a penes un 2,99%,

quan en aquest punt de l'interior de la moneda s'hauria de poder observar la lliga del croat sense

interferències. No apareix mercuri, com sí ocorre en la superfície de les monedes, però es detecta un

altre element que no havia estat identificat abans, el plom, encara que en un percentatge residual

(0,48%), que pot relacionar-se amb els processos d'extracció de la galena. 
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Prova 2: estratigrafia del fragment de nucli mineralitzat.

Element Pes (%) Pes atòmic (%) Fòrmula

Mg K 0,24 0,60 MgO

Cl K 21,88 37,67 -

Cu K 0,27 0,26 CuO

Ag L 70,06 39,63 Ag2O

Pb M 1,97 0,58 PbO

O 5,57 21,26 -

Totals 100,00 100,00 -

Quadre 130. Resultats obtinguts en l'anàlisi del nucli, prova 2 (2011).

Figura 109. Espectre de l'anàlisi del nucli, prova 2 (2011).

Figura 110. Imatge (x63) en lupa binocular del
nucli, prova 2 (2011).

Figura 111. Imatge d'electrons retrodispersats amb la
senyalització de l'àrea analitzada, prova 2 (2011).
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En una zona més menuda que en l'anterior,  els  resultats  varien de manera considerable.

Mentre que el percentatge d'argent puja bastant fins un 70,06%, encara un nivell una mica baix, el

percentatge de coure descendeix de manera considerable fins el 0,27%. El plom, que havia estat

residual en la prova anterior, es posiciona com el quart element de la composició química del nucli,

amb un 1,97%. No apareix mercuri, la qual cosa ens ha de fer qüestionar-nos el procés pel qual

apareix en la superfície de les peces i no en el nucli, segurament perquè la seua presència no està

relacionada amb el procés de fosa.

9.3.2. Mostra analitzada en l'any 2012.

Com ja s'ha assenyalat, l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals

(IVCR) va procedir a extraure una mostra de la moneda amb nombre de catàleg Llib.287 / SIP

34046, del regnat de Jaume II, per a poder analitzar l'estratigrafia del seu nucli  metàlic.  Es va

estudiar mitjançant la tècnica d'anàlisi SEM-EDX, obtenint els següents resultats:

– en el nucli metàl·lic es va detectar una lliga d'argent amb un percentatge aproximat del

7,5% de coure.

– en l'estrat metàl·lic superficial (gruix de 20-25 μm), el percentatge de coure en la lliga es

reduïa al 5%

– no es va detectar presència de mercuri

Segons els tècnics L. Ferrazza i D. Juanes, encarregats del laboratori de materials i autors de

les proves, les imatges SEM permeten observar la presència d'un estrat superficial d'argent per sobre

del nucli metàl·lic analitzat, arribant a la conclusió que es tractaria d'una moneda folrada.

9.4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS ANALÍTICS.

Una vegada exposats els resultats que es van obtindre a partir de les proves analítiques de

superfície i nucli metàl·lic de les monedes del tresor del carrer de la Llibertat, cal comparar-los i

extraure algunes conclusions.
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9.4.1. Distribució dels pesos de les monedes.

Aquest apartat resulta complementari de tot allò que ja s'ha exposat en els epígrafs 6.2 i 6.3

d'aquest mateix treball: mentre que en aquell cas, l'aproximació a l'estudi dels pesos de les monedes

s'efectuava  mitjançant  l'estadística  aplicada  a  la  numismàtica,  ací  es  realitza  un  repàs  de  les

variacions de pes a partir de la neteja de les monedes, prèvia a les analítiques de laboratori.

Com que calia alliberar les monedes dels productes de corrosió, abans de sotmetre-les a

aquest procés es va procedir a pesar-les, per a comprovar en quina mesura reduïen el seu volum, i

poder  aproximar-se al  seu ajustament a  la talla  de 72/M. Malgrat  la validesa d'aquesta  idea,  el

treball de Mª C. Bouzas, en el qual es recolleixen els pesatges, parteix d'una hipòtesi, en la nostra

opinió, equivocada, com fou considerar variacions paulatines en la talla seguint el model proposat

per  M.  Crusafont  que  ja  hem  tingut  ocasió  d'analitzar  en  diverses  ocasions  en  els  capítols

precedents. D'una altra banda, els càlculs de pes teòric es van realitzar a partir d'un pes per al marc

de Barcelona de 234,274 grams, agafat de J. Botet917:

Regnat Talla918 Pes teòric (g)

Alfons II 76/M 3,0825

Jaume II 77/M 3,0425

Alfons III 78/M 3,0035

Pere III 74/M 3,1658

Quadre 131. Pesos teòrics emprats en el treball de Mª C. Bouzas per als càlculs de variació de pes durant la
neteja de les monedes.

A partir d'aquesta hipòtesi d'inici, s'ha bastit un quadre comparatiu amb els patrons de pes

teòric,  i  els  pesos  inicials  i  finals  de  les  monedes  intervingudes,  aportats  en  l'estudi  de  Mª C.

Bouzas. Les dotze monedes que es mostren en el quadre 132 són les mateixes que després foren

sotmeses als estudis analítics:

917 J. Botet, Les monedes catalanes, vol. 2, p. 20.
918 Segueix l'evolució de la talla que proposa M. Crusafont, aplegada en el quadre 15 d'aquest treball de recerca.
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Mostra Regnat Talla (g)919 Pes inicial (g) Pes final (g) Diferència (g)

1 Alfons II 3,082 3,134 3,015 0,119

2 Alfons II 3,082 3,215 3,011 0,204

3 Alfons II 3,082 3,140 3,019 0,121

4 Jaume II 3,042 3,358 2,916 0,442

5 Jaume II 3,042 3,166 3,049 0,117

6 Jaume II 3,042 3,180 3,128 0,052

7 Alfons III 3,003 3,327 3,095 0,232

8 Alfons III 3,003 3,265 3,205 0,060

9 Alfons III 3,003 3,202 3,114 0,088

10 Pere III 3,166 3,294 3,227 0,067

11 Pere III 3,166 3,357 3,039 0,318

12 Pere III 3,166 3,178 3,077 0,101

Quadre 132. Distribució dels pesos de les monedes netejades.

L'estudi conclou que totes les monedes analitzades es troben al voltant dels valors expressats

en les ordres reials d'emissió,  amb el petit  excés o defecte de pes que es permetia en totes les

monedes. No obstant, es tracta d'una afirmació vàlida en la conclusió, però des de la nostra opinió,

errònia en el plantejament, pel fet que accepta una evolució de la talla del croat, quan hem exposat

de manera repetida en el present treball que la fabricació dels grossos d'argent barcelonesos no varia

mail,  durant tota la primera etapa, de les 72/M. Qualsevol variació deliberada en la talla hauria

suposat un frau molt greu, i hauria significat la queixa dels consellers barcelonesos i la pèrdua de

confiança per part dels usuaris cap a la moneda d'argent. Ja hem tingut ocasió d'explicar la nostra

hipòtesi al voltant del manteniment de la talla i l'oscil·lació en els pesos dels croats del tresor del

carrer de la Llibertat.

La  raó  dels  pesos  retornats  per  les  monedes  intervingudes  (quadre  132),  de  les  quals,

recordem, no coneixem el número de referència i, per tant, no podem localitzar-les dins del conjunt

del tresor, cal cercar-la en dos factors principals. 1) d'una banda, la manera en què ha afectat la

corrosió  a  les  monedes  i,  per  tant,  la  major  o  menor  quantitat  de  pes  que  perd  la  moneda en

eliminar-la; 2) d'una altra banda, i més important encara, la pròpia vida de la moneda, on entren

consideracions com el desgast, els retalls o les llimadures, per a les quals s'havia calculat una taxa

mitjana de disminució al voltant del 5% que, hem vist, no es compleix en tots els casos, arribant a

919 Talla teòrica segons l'evolució proposada per M. Crusafont; veure nota anterior.
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ser  en  alguns  casos  menor  en  les  agrupacions  estadístiques  més  destacades  de  cada  regnat920;

aquesta variació no va estar prevista en l'estudi de Mª C. Bouzas.

Així, encara que vàlids, els pesos per ells mateixos no resulten representatius de la talla del

gros d'argent barcelonès de la primera etapa, almenys no si no s'acompanyen d'un càlcul de desgast i

es  ténen en compte  els  factors  externs,  com si  ha estat  llimada,  retallada o pateix un estat  de

conservació dolent, com hem fet en l'estudi estadístic del present treball de recerca. De fet, els pesos

resulten molt fluctuants, sobretot en les mostres 8 i 9, en què la diferència amb el patró de pes teòric

és bastant alta, de la mateixa manera que en la mostra 4.

Si arrodonim el pes del croat a 3,24 grams, i li calculem un índex mitjà de pèrdua del 5%

(0,162 grams, tenint en compte que és una mitjana teòrica, i no una constant, com s'ha vist en el

capítol 6 d'aquest treball), observem com els pesos finals s'adapten un poc millor (quadre 133); es

parteix, a més a més, de l'idea que la talla no va variar en cap moment de les 72/M. Cal tenir sempre

en compte l'estat de conservació de la moneda i la quantitat de productes de corrosió o adherits que

ha estat necessari eliminar, així com els factors externs que ja hem comentat: retalls, llimadures i

desgast  superficial,  als  quals  podria  afegir-se  l'oscil·lació  acceptada  en  la  seca,  o  marge  de

tolerància, durant el procés de fabricació de la moneda.

Mostra Pes final (g) Pes al 5% de pèrdua (g) Diferència (g)

1 3,015 3,078 0,063

2 3,011 3,078 0,067

3 3,019 3,078 0,059

4 2,916 3,078 0,162

5 3,049 3,078 0,029

6 3,128 3,078 - 0,050

7 3,095 3,078 - 0,017

8 3,205 3,078 - 0,127

9 3,114 3,078 - 0,036

10 3,227 3,078 - 0,149

11 3,039 3,078 0,039

12 3,077 3,078 0,001

Quadre 133. Proposta d'adaptació dels pesos de les monedes netejades, a partir d'un índex de pèrdua del 5%.

920 Remetem al capítol 6, epígraf 6.2, del present treball.

561



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

En els resultats exposats en el quadre 133, la diferència tendeix a agrupar-se, a excepció de

les  mostres  8  i  10,  que  corresponen  a  les  monedes  més  fortes.  La  mostra  11  podria  semblar

pertànyer també a una moneda forta, però és una de les que més pes ha perdut en l'eliminació dels

productes de corrosió, de manera que pensem que ha de ser la que més adherències presentava.

En la nostra opinió, la distribució de pesos finals s'ha de relacionar amb el fet de no haver

tingut en compte el factor de pèrdua de les peces, i no amb canvis en la talla dels grossos per a cada

regnat. L'aplicació d'un índex de pèrdua, en aquest cas establert com una mitjana teòrica del 5%,

ajusta la diferència als pesos finals, amb una talla de 72/M. Sense aplicar aquest factor de pèrdua,

les  diferències  resulten  substancials,  fins  i  tot  comparant-les  amb  increments  de  la  talla  que,

recordem, no es produïren mai.

9.4.2. Analítiques superficials.

Quant a les proves realitzades per a l'anàlisi de la superfície dels grossos d'argent del tresor

del  carrer  de la  Llibertat,  cal  tindre en compte que ens trobem davant  dos  grups  principals  de

variables, determinades pels distints moments en què s'efectuaren les analítiques:

– variable 1: proves realitzades pel departament de Química Analítica de la Universitat de

València  i  l'Institut  de  Restauració  del  Patrimoni  de  la  Universitat  Politècnica  de

València, en l'any 2011.

– variable 2: proves realitzades per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració,  en

l'any 2012.

Les considerem dues variables distintes pel fet que les proves es van realitzar sobre monedes

diferents, i emprant àrees d'anàlisi distintes: mentre que en la variable 1 només es van analitzar els

anversos, la variable 2 va incloure anversos i reversos. Per aquesta raó, s'ha decidit presentar els

resultats agrupats en dos quadres diferenciats (quadre 134 i quadre 135).

La majoria dels elements es manté bastant estable al llarg de les 18 proves efectuades sobre

les 12 mostres. A excepció dels punts d'anàlisi 3a, 3b, 9a i 9c, l'argent sempre apareix en valors per

damunt del 75%, arribant, en la mostra 1, fins al 87,91%. De qualsevol manera, es troba bastant per

sota  de l'hipòtesi  inicial  dels  investigadors  que realitzaren els  experiments,  els  quals  esperaven

trobar-lo al  voltant  del  96%; tampoc no arriba als  resultats  que s'obtindrien un any després en

l'Institut Valencià de Conservació i Restauració.
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Mostra Ag (%) Cu (%) S (%) Hg (%) Fe (%) Si (%) Al (%) Mg (%) Na (%) O (%) C (%)

1 87,91 3,58 1,63 - 0,39 0,05 0,07 0,32 - 3,46 2,60

2 85,75 4,06 0,85 - - 0,07 - 0,39 0,89 5,75 2,23

3a 64,88 1,93 0,36 29,41 - - - 0,20 - 0,90 2,33

3b 58,70 1,59 - 36,75 - - - 0,14 - 0,78 2,03

3c 91,47 2,78 0,52 3,29 - - - 0,34 - 0,28 1,32

4 79,73 1,69 2,45 1,35 - 0,14 - 0,28 - 1,06 13,30

5 80,65 2,10 1,95 0,85 - - - 0,31 - 12,93 1,21

6a 79,53 3,66 1,11 1,31 - 0,20 - 0,33 - 12,54 1,32

6b 77,94 2,33 1,16 2,20 - 0,27 - 0,31 - 13,88 1,91

6c 82,55 2,80 0,73 - - - - - - 12,28 1,64

7 79,05 2,48 1,52 1,08 - 0,16 - 0,30 - 13,73 1,69

8 81,21 2,92 0,15 1,26 - 0,15 - 0,28 - 12,01 1,33

9a 65,05 1,65 0,32 19,23 - - - 0,20 - 11,87 1,69

9b 79,04 2,32 0,41 4,26 - - - 0,27 - 12,03 1,67

9c 55,03 1,41 0,35 29,33 - - - 0,12 - 12,02 1,74

10 79,13 2,94 0,35 0,53 - 0,19 - 0,30 - 14,11 2,45

11 82,31 2,54 0,39 - - 0,13 - 0,35 0,63 12,09 1,56

12 79,75 2,89 0,38 1,67 - 0,33 - 0,36 - 12,80 1,82

Quadre 134. Agrupació de les dades de la variable 1 (proves realitzades en 2011).

El mateix ocorre amb la distribució del coure: es troba sempre per sota del 4% que havien

previst, de manera hipotètica i arriscada, els investigadors del departament de Química Analítica de

la Universitat de València i l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de

València, a excepció de la mostra 2, en la qual el nivell de coure que es va detectar és del 4,06%.

Xifres properes són les de les mostres 1 (3,58%) i 6a (3,66%), i baixes les de les proves 9c (1,41%)

i 3b (1,59%). La resta de valors se sitúen per damunt de l'1,65%, fins arribar al 2,94%. No hi ha

corelació directa entre un nivell alt d'argent i un de coure, sinó que la distribució depén dels valors

que adquirisquen la resta d'elements presents en l'anàlisi.  Es comprova així,  per exemple, en la

variació de mostres següent:

– mostra 1: Ag al 87,91% - Cu al 3,58%

– mostra 2: Ag al 85,75% - Cu al 4,06%

– mostra 6a: Ag al 79,53% - Cu al 3,66%

– mostra 6c: Ag al 82,55% - Cu al 2,80%
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Sembla lògic pensar que, a major proporció d'argent, el percentatge de coure hauria de ser

menor, i a l'inrevés; no obstant, els valors, com hem assenyalat, varien en funció del nivell de la

resta d'elements detectats en les anàlisis. Només cal fer una ullada a la mostra 1 i a la mostra 6a: en

la segona, el percentatge d'argent és bastant menor que en la primera, però el de coure supera per

molt poc el valor de la mostra 1, quan la diferència hauria de ser major.

El  sofre  és  el  tercer  element  més representat,  si  eliminem el  grup del  mercuri,  que  ara

comentarem, i que apareix en algunes mostres només. A excepció d'alguns pics molt marcats, com

el de les mostres 4 (2,45%), 5 (1,95%) , 1 (1,63%) i 7 (1,52%), els resultats tendeixen a agrupar-se

al voltant de l'1% per una banda (mostres 6b -1,16%-, 6a -1,11%-, 2 -0,85%- i 6c -0,73%-) i per

sota del 0,41% per una altra (mostres 8 a 12). L'aparició d'aquest element podria relacionar-se amb

les restes dels processos de fosa del metall per a la fabricació de les monedes, que deixen traces de

sulfurs en els materials, i  també amb la pròpia deposició del tresor des del moment de la seua

pèrdua.

Molt més interessant, i estranya ara per ara, resulta la presència de mercuri. El trobem en les

mostres 3 (a, b i c), 4, 5, 6 (a i b), 7, 8, 9 (a, b i c), 10 i 12. En algunes, es tracta d'un percentatge

residual, per sota del 2% i semblant als nivells de sulfurs que haviem vist (mostres 4, 5, 6a, 6c, 7, 8,

10 i 12). No obstant, altres mostres presenten pics molt elevats, com 3a (29,41%), 3b (36,75%), 9a

(19,23%) i 9c (29,33%); no hem pogut trobar una explicació satisfactòria per a aquests nivells de

mercuri. Molt més quan, en una mateixa moneda, es distribueix de manera molt desigual (cas de les

mostres  3 i  9).  Les  raons basades  en el  procés  d'amalgama de l'argent  no ens  semblen del  tot

acceptables, pel fet que, encara que el mercuri es coneixia en la Baixa Edat Mitjana, el seu ús en

tasques d'amalgama no es faria comú fins al segle XVI. Potser tinga més relació amb el primer

estadi de l'argent, després de la seua extracció de les mines, ja siga en relació amb algun tipus de

procés que desconeixem, cosa que podriem descartar, o amb mètodes de separació de la galena i

l'alcofoll encara poc desenvolupades: l'arribada de metall en plastra o billonat a la seca, amb restes

de mercuri, provocaria el seu pas a la moneda. La distribució desigual en les peces monetàries ens

indica que no deu ser un producte introduït durant la fabricació, sinó residual. En aquest sentit, hem

de descartar que es tracte de banys de mercuri,  pel fet que la distribució en les superfícies dels

croats no és uniforme, com ja hem assenyalat, i ni tan sols s'apropa a la uniformitat. A més a més,

hauria resultat un procés molt perillós i del tot innecessari. Tampoc no hi ha rastre documental de

l'ús d'aquest element en les seques del període que estem tractant. Només restaria poder comparar,
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en un futur, els resultats d'aquests anàlisis amb analítiques efectuades sobre altres peces lligades

d'època baixmedieval, per a comprovar si en aquelles també hi ha presència de traces de mercuri.

La resta dels elements que apareixen en els resultats analítics poden considerar-se residuals.

El ferro i l'alumini només es detecten una sola vegada, en la mostra 1, mentre que el silici i el

manganés ho fan, respectivament, per sota del 0,27% i del 0,39%; a més a més, el silici no es troba

representat en totes les mostres. La presència d'oxígen i carboni, en alguns punts en nivells alts, com

ocorre amb la mostra 4, amb un percentatge del 13,30%, o amb diverses amb xifres per damunt del

10% d'oxígen, pot relacionar-se amb el procediment aplicat per a l'anàlisi.

Mostra Moneda Cara Àrea Ag (%) Cu (%) Hg (%) S (%) Zn (%)

1 33785

Anvers
Àrea 1 88,46 6,72 3,79 1,03 -

Àrea 2 86,46 7,86 4,62 1,04 -

Revers
Àrea 3 90,12 5,77 3,01 1,11 -

Àrea 4 89,10 7,15 2,96 0,80 -

2 33786

Anvers
Àrea 1 90,82 5,57 3,01 0,60 -

Àrea 2 89,37 5,19 4,76 0,69 -

Revers
Àrea 3 90,41 5,89 3,41 0,29 -

Àrea 4 92,72 3,78 2,98 0,43 -

3 33787

Anvers
Àrea 1 91,64 2,66 - 5,70 -

Àrea 2 94,26 4,62 - 1,12 -

Revers
Àrea 3 94,40 4,51 - 1,09 -

Àrea 4 93,51 3,44 - 3,05 -

4 33789

Anvers
Àrea 1 91,12 2,93 5,35 0,60 -

Àrea 2 92,82 4,52 2,39 0,27 -

Revers
Àrea 3 91,68 5,31 2,68 0,33 -

Àrea 4 93,49 3,96 2,17 0,38 -

5 33903

Anvers
Àrea 1 92,95 1,68 4,09 1,27 -

Àrea 2 93,85 2,48 2,06 1,62 -

Revers
Àrea 3 94,11 1,50 3,52 0,87 -

Àrea 4 93,02 1,44 4,33 1,21 -

6 33906

Anvers
Àrea 1 90,85 5,13 2,66 1,37 -

Àrea 2 89,30 6,79 2,24 1,67 -

Revers
Àrea 3 92,76 2,33 3,26 1,65 -

Àrea 4 91,90 3,23 3,21 1,66 -
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7 33910

Anvers
Àrea 1 96,25 1,12 - 0,95 1,68

Àrea 2 95,28 0,69 2,89 0,87 0,80

Revers
Àrea 3 96,75 0,88 - - 2,37

Àrea 4 96,44 1,09 - - 2,47

8 33914

Anvers
Àrea 1 86,81 4,93 7,45 0,81 -

Àrea 2 87,28 4,85 7,18 0,70 -

Revers
Àrea 3 93,76 1,99 6,60 1,16 -

Àrea 4 90,92 4,20 4,04 0,84 -

9 34046

Anvers

Àrea 1
(llisa)

91,42 1,72 6,25 0,61 -

Àrea 2 - - - - -

Revers

Àrea 1
(porosa)

97,29 1,49 - 1,23 -

Àrea 2
(llisa)

95,39 0,86 3,11 0,65 -

Àrea 3
(llisa)

94,31 1,08 4,19 0,43 -

Àrea 4
(llisa)

94,08 1,10 4,07 0,75 -

10 34249

Anvers
Àrea 1 - - - - -

Àrea 2 - - - - -

Revers

Àrea 1
(llisa)

89,91 5,43 3,03 1,63 -

Àrea 2
(llisa)

92,99 3,33 2,03 1,65 -

Àrea 3
(llisa)

92,70 3,65 1,92 1,73 -

Àrea 4
(llisa)

91,86 2,98 3,36 1,80 -

11 34302

Anvers
Àrea 1 - - - - -

Àrea 2 - - - - -

Revers

Àrea 1
(llisa)

94,87 2,63 0,84 1,66 -

Àrea 2
(llisa)

91,70 4,46 1,41 2,27 -

Àrea 3
(llisa)

94,21 2,99 1,01 1,79 -

Àrea 4
(llisa)

93,65 2,34 2,44 1,57 -
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12 34630

Anvers
Àrea 1 - - - - -

Àrea 2 - - - - -

Revers

Àrea 1
(llisa)

89,81 5,05 3,92 1,22 -

Àrea 2
(llisa)

90,08 5,46 3,34 1,12 -

Àrea 3
(llisa)

90,11 6,84 2,02 1,03 -

Àrea 4
(llisa)

92,18 4,31 2,62 0,89 -

Quadre 135. Agrupació de les dades de la variable 2 (proves realitzades en 2012).

Els  resultats  obtinguts  en  l'anàlisi  realitzada  per  l'Institut  Valencià  de  Conservació  i

Restauració són una mica distints als que hem aplegat abans. En primer lloc, els valors quant al

percentatge de l'argent s'apropen molt més a una distribució 96% - 4% d'argent-coure en la lliga.

Totes les dades s'agrupen al voltant del 90-95%, la qual cosa indica una riquesa en metall preciós

bastant alta, fet que concorda amb les disposicions per a la llei i composició intrínseca del gros

barcelonès.

El segon element representat és el coure. Els seus valors són també alts, agrupats al voltant

del 4-5%, a excepció d'algun pic, com el de l'àrea 2 de l'anvers de la mostra 1, amb un 7,86%;

també ocorre a l'inrevés, com en l'àrea 2 de revers de la mostra 9, amb un 0,86%. Es tracta, no

obstant, de casos poc representatius dins del conjunt.

Pel que fa al mercuri, apareix en gairebé totes les mostres, però en nivells bastant menors

que els de les anàlisis de la variable 1, any 2011. En aquest cas, ho fa sempre per sota del 5%, a

excepció de les mostres 4 (àrea 1, anvers), 8 (àrees 1 i 2, anvers, i 3, revers) i 9 (àrea 1, anvers); en

cap d'aquests casos, però, el mercuri supera la proporció del 7,45% de la mostra 8, la concentració

més alta que s'ha localitzat. La presència d'aquest element, repartida i desigual, encara que sembla

en aquestes analítiques que amb un poc més d'uniformitat, segueix portant-nos a pensar que no és

un element afegit durant el procés de producció, sinó un residu propi de la matèria primera o de

certs processos que no es relacionen de manera directa amb l'obratge de la moneda.

El sofre segueix present, però amb un registre baix, molt semblant al que haviem presentat

en  les  anàlisis  anteriors,  del  departament  de  Química  Analítica  de la  Universitat  de València  i

l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València; segurament, com

s'ha indicat en un altre punt, puga relacionar-se amb restes de sulfurs lligats amb els treballs de fosa

del metall. Apareix ara, a més a més, un element nou, el zinc, però només en una mostra, la 7, i en
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uns nivells entre el 0,80% i el 2,47%. La seua presència és molt baixa i puntual perquè puga resultar

significativa, però de totes maneres ens hauriem de preguntar la raó de la seua aparició; segurament

es relacione més amb la procedència de la matèria primera, que amb processos de fabricació en la

seca.

Aplegades les dades de les dues variables, ens inclinem a pensar en la major fiabilitat del

resultats oferits per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració, ja que ens semblen molt més

representatius  de la  composició coneguda dels  croats,  que no els  valors baixos  i  dispersos  que

apareixen en les analítiques efectuades pel departament de Química Analítica de la Universitat de

València i l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València.

9.4.3. Analítiques del nucli metàl·lic.

Per últim, l'anàlisi del nucli metàl·lic va efectuar-se sobre dues monedes distintes: la mostra

1 va ser analitzada pel departament de Química Analítica de la Universitat de València i l'Institut de

Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, i no coneixem la peça sobre la

qual  es va realitzar,  mentre que la mostra  2,  analitzada per l'Institut  Valencià de Conservació i

Restauració, va afectar el gros Llib.287 / SIP 34046.

Mostra C (%) Mg (%) Si (%) Cl (%) Cu (%) Ag (%) Pb (%) O (%) Hg (%)

1 10,87 0,17 0,08 0,05 2,99 51,59 0,48 33,77 -

2 - - - - 7,5 aprox. - - - -

Quadre 136. Agrupació de les dades d'anàlisi del nucli metàl·lic.

L'anàlisi del departament de Química Analítica de la Universitat de València i l'Institut de

Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València ens sembla poc concloent, una

vegada més. La quantitat d'argent es redueix a un 51,59% del total en el nucli, la qual cosa val al dir

que només la meitat  de la composició del croat correspon a argent,  trobant-se major proporció

d'aquest element en la superfície de les monedes que en el seu centre. Sembla que el percentatge ha

estat determinat per l'alta xifra d'oxígen, un 33,77%. No apareix mercuri, però en canvi es detecta

una petita proporció de plom, del 0,48%, un percentatge massa baix com per a no considerar-lo un

element residual de l'argent o del coure, relacionat amb els estats nadius d'aquests metalls. Lligar la

seua presència amb algún procés d'assaig ens sembla arriscat i molt difícil d'assegurar i de provar.
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Pel que fa a l'anàlisi de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració, l'informe assegurava

solament  que el  nucli  presentava una proporció aproximada del  7,5% de coure,  mentre  que  la

superfície de la moneda analitzada tenia un 5% del mateix element. És a dir, hi havia més quantitat

d'argent en l'exterior que no en l'interior. Açò portà els responsables de l'anàlisi a pensar que podria

tractar-se d'una moneda folrada, és a dir, falsa o manipulada, en què l'argent es trobava dipositat en

una fina capa per damunt d'un nucli ric en coure. No van tindre en compte, en la nostra opinió, el

procés de fabricació de la moneda grossa baixmedieval, en concret el pas anomenat emblanquiment:

recordem que  l'emblanquidor  submergia  les  peces  sense  monedar  en  rasures  o  mordents,  amb

l'objetiu d'eliminar les adherències que s'haguéren pogut produïr durant el martellat dels riells per a

convertir-los en cospells, i també amb la finalitat de pujar la llei de l'argent en superfície, oxidant el

coure921. Pensem que el resultat obtès és una prova d'aquest procediment de la cadena productiva de

la moneda grossa. 

921 De nou, remetem al capítol 5, epígraf 5.3.8, d'aquest treball d'investigació.
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10. CONCLUSIONS.

En el moment de començar aquest treball, ens demanavem certes qüestions que no només

afectaven a la composició del tresor del carrer de la Llibertat, sinó també, prenent aquest conjunt

monetari com a punt de partida, al fenòmen de circulació paritària entre el comtat de Barcelona i el

regne  de  València  que,  al  cap  i  a  la  fi,  acabà  per  provocar  que  un  atresorament  d'aquestes

característiques apareguera al cor de la capital valenciana. 

L'apropament  al  conjunt  de  monedes  plantejava  el  dubte  si  el  tresor  anava  a  resultar

suficientment representatiu per a poder comprovar,  a més a més,  certs aspectes al  voltant de la

fabricació del croat barcelonès, el seu volum de producció, la quantitat d'encunys emprats i la seua

àrea i el seu ràtio de circulació, sobretot dins dels límits del regne de València. Cal preguntar-se, ara,

arribats  a  aquest  punt,  si  totes  aquelles  qüestions  que  haviem encetat  en  les  primeres  pàgines

d'aquesta recerca han pogut ser solucionades. Som conscients que molts aspectes d'aquest treball no

són definitius, sinó que es podran ampliar en un futur, ajudant a obrir noves línies d'investigació.

Ara per ara, el tresor del carrer de la Llibertat representa un cas únic dins de les troballes

d'acumulacions monetàries tant en l'àmbit català i aragonés, com en el castellà: no s'ha descobert,

encara, cap altre atresorament composat de manera exclussiva per moneda grossa medieval, tota

pertanyent a una única seca i amb un marc cronològic tan acotat com el que ens ha ocupat en aquest

treball. 

El  nostre  punt  de  partida  ha  estat  una  bibliografia  força  centrada  en  l'àrea  catalana  i

valenciana, sobretot en la primera, pel fet que la major part de la literatura monetària referent al

període objecte d'aquest treball ha estat produïda en Catalunya, com hem pogut veure en el capítol

referent a l'estat de la qüestió. A banda, aquesta recerca tracta un tresor de moneda barcelonesa, de

manera que resulta lògic que gran part dels estudis procedisquen d'aquella zona. No obstant, des

d'una primera ullada, ens vam poder adonar que bastants afirmacions que havien estat preses de

manera tradicional com a correctes no encaixaven del tot en allò que podiem anar observant al ritme

que ordenavem tota la informació obtinguda de l'estudi directe de les monedes del tresor del carrer

de  la  Llibertat.  Ens  referim,  sobretot,  als  aspectes  relacionats  amb  la  talla  i  pes  del  croat  de

Barcelona,  treballats  al  llarg de molts  anys per l'investigador M. Crusafont,  i  a la periodització
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d'aquesta moneda grossa, d'acord als suposats canvis que es produeixen en el procés de fabricació

de les monedes d'argent.

La moneda grossa, de la qual el croat de Barcelona n'és, només, un altre exemple a nivell

Europeu, comença a aparèixer des del segle XII a Itàlia per una senzilla raó de comoditat comercial.

Fins aquells moments, la moneda de billó havia estat la d'ús majoritari entre els cristians europeus,

però a mesura que el volum de comerç creixia al llarg de la Plena Edat Mitjana, també ho feia la

dificultat per a realitzar els pagaments dels grans nòlits i transaccions amb les petites peces de billó.

Així,  la  solució va estar  la  creació dels múltiples  físics  dels diners  menuts,  batuts  en argent  i,

normalment, aforats a un sou de billons. L'any 1269, l'infant Pere d'Aragó, futur rei Pere II, va

tractar d'introduïr una moneda grossa pròpia en el circulant de Barcelona, idea que va fracasar: en

principi, la raó es trobaria en l'aferrament dels consellers, prohoms i comerciants barcelonins als

juraments realitzats pel monarca i el seu fill, en imposar les peces de llei ternal, de no mudar la

moneda del comtat, però en el rerefons estava la por a les pèrdues que podria comportar el canvi

d'ús de la moneda grossa que aleshores hi corria, el gros tornès principalment, per una nova, i a la

desestabilització econòmica que podria suposar un canvi en el numerari. No seria fins l'any 1285, en

els darrers mesos de vida del rei Pere el Gran, quan l'intent de batre una moneda grossa barcelonesa

es portaria a terme, moment en el qual els prohoms, consellers i comerciants de Barcelona no van

tenir  més  opció  que  acceptar  la  imposició  del  nou  tipus  monetari;  els  grossos  encunyats  en

Montpeller per Jaume I i els pirrals a Sicília pel seu successor s'havien introduït amb èxit en el

circuit comercial de la moneda d'argent, i l'oligarquia comercial catalana necessitava ja una peça

competitiva per als  cada cop majors volums de comerç que movia.  El croat,  que naixia com a

moneda  comercial,  no  obstant,  aviat  va  començar  a  integrar-se  en  els  mercats  de  l'economia

domèstica, convertint-se, com passaria gairebé un segle més tard amb el florí d'or de Pere III, en

una moneda a l'abast de tothom.

Els grossos d'argent de Barcelona, coneguts també en la documentació com barcelonesos

d'argent, i des de la segona meitat del segle XIV com a croats, van quedar fixats des de l'any 1285,

en una talla de 72/M, segons el marc de Barcelona, i una composició d'onze diners i mig d'argent

d'onze diners i mig de llei. La nova moneda havia de ser batuda en la seca de Barcelona, amb les

mateixes  característiques  de  disseny que  els  menuts  de  tern,  un  hàbil  moviment  que  permetia

multiplicar la seua grandària i llei,  batent múltiples, sense alterar l'esquema dels billons ternals,

declarats  perpetus des de temps de Jaume I (una promesa a la qual,  cada cop que un monarca

tractava de realitzar canvis o imposicions sobre la moneda de Barcelona, els consellers i prohoms de
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la ciutat s'aferraven com a garantia dels seus privilegis). El croat, amb un pes teòric i ideal de 3,24

grams, s'aforaria a un sou de menuts de tern o, el que és el mateix, a dotze peces de la moneda de

billó, amb la qual es trobava compensada: el resultat de multiplicar el fi intrínsec de dotze diners de

tern donava el fi d'un croat, 3,1089 grams d'argent (un pes al qual cal afegir encara la lliga).

En aquest treball, hem arribat a establir tres etapes ben diferenciades per a l'evolució del

gros d'argent de Barcelona, basant-nos en les característiques que arribaria a presentar en diferents

moments de la seua llarga vida, ja que es batria fins les primeries del segle XVIII. La primera etapa

és la que ha centrat la nostra atenció en aquest treball, sobretot pel fet que el tresor del carrer de la

Llibertat en pertany; comprendria des del regnat de Pere II, qui crea la moneda en 1285, fins el de

Pere III, quan el model del gros d'argent entra en una fase d'esgotament. Entre diverses raons, de les

quals destaquem ací la descompensació existent entre els menuts de tern i la moneda grossa, i el

desgastament general, a nivell europeu, del model de moneda d'argent, la principal rau en l'èxit dels

florins  d'or:  la  implantació  a  la  Corona d'Aragó,  en la  dècada  de 1360,  del  florí  d'or  d'Aragó,

acabaria ocupant el lloc del croat en tots els circuits comercials grans, mitjans i petits, fent que el rei

considerara innecessari continuar batent el tipus monetari d'argent. Precissament, cap a les acaballes

de la dècada de 1360, o com a molt tard començaments de la següent, la seca de Barcelona deixà

d'encunyar croats.

La segona etapa té a veure amb un intent de recuperació de la moneda grossa d'argent; l'hem

considerada una etapa de "reinvenció" del croat, sobretot per part del rei Martí I. Aquest monarca

tractaria  de  batre'l  amb  una  talla  i  llei  alterades,  intent  frenat  pels  consellers  i  prohoms  de

Barcelona. Manaria tornar a encunyar la moneda amb les característiques de la primera etapa, però

les fortíssimes oscil·lacions en el seu aforament, sobretot més tard en els moments de confrontació

entre la Biga i la Busca, a les portes de la Guerra Civil Catalana, i després d'ella els intents de

modificació per part de Joan II cap a les acaballes del seu regnat, farien que la moneda deixara de

batre's, almenys com es coneixia fins aleshores.

Per últim, la que hem anomenat tercera etapa s'enceta amb el regnat de Ferran II i ocupa tot

el  període  de  la  Monarquia  Hispànica  fins  el  Decret  de  Nova  Planta  (1716),  amb  el  qual  se

suprimeix la moneda. Ara sí,  el  croat anava a patir oscil·lacions no només en l'aforament,  sinó

també en la talla, convertint-lo en un tipus monetari que molt poc té a veure amb el que havia estat

en els segles XIII i XIV.

No obstant, per a l'investigador M. Crusafont, ja des del moment de la creació de la moneda

grossa de Barcelona, aquesta començaria a experimentar canvis en la talla: amb el regnat de Pere II,
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en solament un mes, la  «talla oficial» de 72/M, que apareix en el document d'establiment de la

moneda, passaria a una «talla real» de fins a 74/M. Aquesta tendència no faria més que augmentar:

entre 73/M i 76/M en el regnat d'Alfons II, de 74/M a 77/M en el de Jaume II, i 78/M durant els

governs d'Alfons III i Pere III. Aquest darrer portaria a terme un redreç, amb l'objectiu, se suposa,

de recuperar el pes original de la moneda, i disminuiria la talla fins les 74/M. 

El present treball d'investigació ha tractat de demostrar que aquesta tendència, remarcada de

manera constant per M. Crusafont i altres investigadors que han seguit la seua línia de recerca, és

del tot impossible: un parany, com l'hem anomenada en algun punt d'aquesta tesi. Acceptar que la

talla varia, quan tots els reis, de manera contínua, juren mantenir-la a 72/M, i vetlar perquè així siga,

val a dir que el rei, l'arrendador de l'encunyació i el govern municipal de Barcelona obren un frau

flagrant i una violació contínua de les disposicions acceptades al començament de cada regnat; i tot,

sense que ningú alce cap tipus de queixa, un fet molt més estrany quan veiem que davant qualsevol

mínim canvi, fins i tot en la composició de la llegenda, els consellers barcelonesos s'oposen de

manera ferma, fent valdre el jurament reial, precissament, de no mudar la moneda ni en forma ni en

composició. A més a més, cal recordar que el municipi barceloní és el vigilant de la seca de la

ciutat, i té cura perquè la moneda s'hi bata segons les formes ordenades en el document de creació

de l'any 1285. Un dels capítols més explícits quant al que estem explicant té lloc l'any 1365, quan

Pere III, a causa de les dificultats econòmiques que li està comportant la guerra contra Castella, vol

mudar la moneda grossa amb l'objectiu d'incrementar els guanys i emprar-los en el conflicte: la

fortíssima  oposició  de  les  Corts  va  portar  la  reina  Elionor,  representant  del  monarca  absent,  a

rectificar l'idea del seu marit i a prometre que no es farien canvis en la moneda de Barcelona, jurada

com a perpètua en tot pel Cerimoniós.

Allò que la historiografia catalana recent ha estat detectant en els croats, pensem, han estat

variacions de pes o talla de circulació, i no de talla de fabricació, almenys durant tota la primera

etapa del gros d'argent de Barcelona, que és la que ens ocupa en aquestes pàgines. Podem semblar

repetitius, però aquesta idea és central i indispensable per a comprendre el funcionament del gros

d'argent de Barcelona entre els regnats de Pere el Gran i Pere el Cerimoniós: la talla establerta en el

document de creació de la moneda, en 1285, és invariable durant tota la primera etapa del croat,

72/M. Les variacions de pes ténen a veure amb factors analitzats al llarg de les pàgines precedents:

oscil·lació de seca, desgast, manipulacions i alteracions per part dels usuaris (llimadures i retalls), i

estat de conservació en el qual han arribat les peces fins als nostres dies922.

922 Encara J. Pellicer recull que les oscil·lacions de pes podrien estar provocades per les variacions ponderals de la lliura
d'argent, la qual cosa influiria en el pes dels croats: «El promedio de peso de 12 croats de Pedro III es de 3,156 g lo que
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La talla resulta invariable, 72/M des de l'any 1285. No obstant, tant el pes de circulació com

el rang d'acceptació de la moneda en cada moment sí varien i sí, arriben a superar aquelles 72/M. El

rang d'acceptació ve determinat per diversos factors, entre els quals el més important és la relació de

fi del croat amb el del sou de diners menuts. Cal no oblidar que la manca de moneda menuda és un

problema constant durant tota la Baixa Edat Mitjana: les escasses encunyacions de menuts porten a

que aquells que es troben en circulació patisquen un altíssim desgast que acaba per reduïr la seua

composició intrínseca en argent. D'ací resulta una senzilla operació matemàtica: si es perd fi en els

billons, dotze d'ells tindran menys argent que un croat, amb la qual cosa, al cap i a la fi, qui entrega

un croat com a pagament està desprenent-se de més argent que pagant amb una dotzena de menuts.

És en aquest punt quan els usuaris comencen a retallar i llimar les monedes grosses, no només per a

atresorar fi, sinó també, i sobretot, per a compensar la variació existent entre el diner de tern i el

croat. Aleshores, comencen les oscil·lacions en l'acceptació de la moneda, que s'han de definir com

el rang mínim i màxim de pes en el qual els mercats accepten els croats; mentre que la talla de 74/M

que proposa M. Crusafont per al regnat de Pere II pot tenir a veure, sobretot, amb el desgast de les

poques peces que han arribat a nosaltres, l'increment de la talla, segons les apreciacions d'aquest

investigador, o la variació en el pes, segons nosaltres, que s'observa a partir del regnat de Jaume II

s'ha de relacionar amb el fenòmen que acabem d'exposar. 

Així,  mentre  els  croats  segueixen  batent-se  en  la  seca  de  Barcelona  a  72/M,  les

manipulacions i la descompensació respecte al sou de diners porta a que els mercats els accepten a

un pes per sobre d'aquesta talla. Aquest fet acabaria provocant, durant el regnat de Pere III, que el

rei intentara posar ordre i tranquilitzar els mercats, que començaven a rebutjar la moneda grossa.

Les contínues disposicions, establint que la seca s'ajustara al màxim a la talla de 72/M (és a dir, que

reduïra al mínim la variació tolerada de pes dins les pesades que es feien el procés de fabricació), i

que no s'acceptaren croats per sobre d'un pes de 76/M – 78/M entre els usuaris, van acabar amb una

renovada  acceptació  de  la  moneda  grossa  en  un  rang  d'entre  72/M  i  74/M.  Però,  malgrat  els

esforços,  el  sistema  mostrava  signes  d'esgotament  i,  com  ja  hem  assenyalat  abans,  la

descompensació cada cop major i  la introducció del florí  d'or d'Aragó, van fer que el  croat de

Barcelona deixara d'encunyar-se. Pensem que, entre altres factors, l'aferrament a no variar el for de

la moneda grossa va acabar per matar-la.

representa que la libra de plata de 20 sueldos había descendido a un peso efectivo de 63,1333 g desde los 326 2/5 g. Su
pérdida alcanzaba ya más de un 80,65%», en J. Pellicer,  Repertorio paramétrico-metrológico medieval, p. 68. Encara
que resulta una idea interessant, pensem que cal prendre-la en consideració per a treballar-la més a fons en el futur, pel
fet que sembla agafar el canvi de pes de la lliura com a explicació per a les pèrdues de pes dels croats coneguts.
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Precissament en les variacions de pes entra en joc un important factor, com és el del procés

de fabricació de la moneda en la seca. S'ha dedicat un esforç per a exposar els seus passos, no

només per a tractar d'argumentar la influència del mètode de producció en els pesos de les monedes

que han arribat fins nosaltres, sinó també per a explicar certs aspectes de l'estudi directe del tresor

del  carrer  de  la  Llibertat.  Les  successives  pesades,  fetes  al  segle  XIV a  la  compensació,  i  la

deslliurança  de  la  moneda,  que  comptava  al  marc  i  al  nombre  de  peces  (d'ahí,  també,  la

compensació: monedes febles per monedes grosses, fins que 72 d'elles en feren un marc), deixava

un rang de moviment,  propi  d'un procés  completament  artesanal,  que fa oscil·lar  el  pes de les

monedes batudes. Els guardes de la moneda, com a garants del bon funcionament de la fabricació i

del compliment d'allò establert pel municipi quant a talla i llei, traballaven amb uns límits de feblesa

i fortatge que permetien lleugeres variacions en els pesos; ara,  per a nosaltres, amb els actuals

mètodes de fabricació monetària i de pesatge, resultarien inacceptables, però cal pensar que, en els

segles XIII i XIV, aquestes variacions entraven en un joc de precissió molt alta.

La fabricació, però, no és només un exercici d'encunyació de moneda, sinó que es relaciona

amb un aspecte molt més important, com és de la rendibilitat reial d'un determinat tipus monetari.

En altres paraules, una moneda no s'encunya si no aporta guanys al poder emissor, el rei en el nostre

cas. La creació del croat no és un privilegi desinteressat per a dotar comerciants i la resta d'usuaris

d'una moneda amb la  qual  siga més senzill  realitzar  pagaments més o menys elevats.  El  croat

apareix pel fet que aporta beneficis al rei, en detriment dels governs d'altres territoris la moneda dels

quals circulava a les terres de Barcelona: el desplaçament del gros tornès, per exemple, per un gros

propi, s'ha de veure dins la dinàmica de reserva de guany propi, ja que l'ús de moneda forània aporta

rendiments, clar, al poder que l'emet allà d'on prové. El mateix ocorre amb la imposició, i aquest

pensem que és el terme més correcte, del reial de València en 1247. Pagament de rendes i imposts, i

benefici reial, desplaçant de la circulació moneda forània, són els dos factors principals que, tot

plegat, porten una autoritat a manar batre un nou tipus monetari. Només apuntar, a més a més, que

les vies de guany derivades de l'encunyació monetària són múltiples: no només per la posada en

circulació, la recepció del pagament d'imposts o el canvi forçat, sinó també pel propi procés de

fabricació, amb els marges del valor del metall preciós comprat per la seca per a batre moneda que

pertanyen a l'autoritat, i el canvi de moneda en passar d'un territori a un altre.

El fet que tant la moneda menuda de Barcelona com els reials valencians, creats en 1247 per

Jaume I, compartiren la mateixa llei ternal, talla, pes i mòdul, va ajudar, des de les acaballes del

regnat  del  Conqueridor,  a  que ambdós tipus  monetaris  correguéren  pels  territoris  catalans  i  de
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València  sense  diferències.  Al  fenòmen d'ús  i  circulació  lliure  dels  diners  de tern  i  dels  reials

valencians, en completa convivència, se l'ha anomenat área monetària compartida. No és, però, un

fet aïllat  i  particular de la nostra zona,  encara que manquen, ara per ara,  estudis que permeten

identificar altres àrees de circulació paritària en la Baixa Edat Mitjana.

L'àrea monetària compartida entre  Barcelona i  València  és possible  per  diversos factors,

entre ells l'idèntica composició de les dues monedes, o els interessos comercials comuns existents

entre els dos territoris. Malgrat tot, presenta una particularitat, com és l'exclussió, a partir dels volts

de la dècada de 1250, de la moneda jaquesa, també de llei ternal i amb la mateixa composició

intrínseca i mòdul que les altres dues; les raons d'aquest fenòmen encara les desconeixem, però

apunten, de nou, cap a una descompensació, en aquest cas en el valor de compra de la moneda

valenciana respecte l'aragonesa.

La introducció del croat barcelonès en el circulant valencià no va representar cap problema;

és més, es va tractar de l'ampliació natural de la participació de la moneda barcelonesa en l'àrea

monetària compartida. Com que diner de tern i reial presentaven la mateixa llei i  circulaven en

paritat, l'equivalència 1 gros = 1 sou de menuts de tern s'igualà a 1 gros = 1 sou de reials valencians.

És a dir, el fi que contenien 12 reials de València era igual al de 12 diners de tern i, per tant, al d'un

gros d'argent de Barcelona923.

L'increment contínu de la moneda barcelonesa en el circulant valencià pot rastrejar-se en els

tresors que han anat descobrint-se en el regne de València i en la circulació paritària de les dues

monedes que ens ocupen en altres atresoraments recuperats en territori barcelonès i, fins i tot, en

l'actual  sud  de  França.  De  les  primeres  acumulacions,  com  la  del  castell  de  Xiu,  a  Llutxent

(València),  composada exclussivament  per  menuts  valencians  de Jaume I,  es  passa a  la  tímida

presència  del  numerari  barceloní,  en  una  proporció  encara  inferior  al  25%  -  75%  (moneda

barcelonesa – valenciana, respectivament), entre les acaballes del regnat de Jaume I i el regnat del

seu  fill;  és  el  cas  del  tresor  del  castell  d'Alfàndec  (Benifairó  de  la  Valldigna,  València).  Els

percentatges aniran augmentant per sobre del 25% de moneda de Barcelona en les dècades de 1270

i 1280 cap al 50% - 50% del regnat de Jaume II i, des d'ací, fins superar el 75% - 25% en els regnats

d'Alfons III i Pere III, sobretot en el d'aquest darrer. Precissament és, passada la meitat del regnat

del  Cerimoniós,  quan  es  perd  a  València  un  tresor  format  de  manera  exclussiva  per  moneda

catalana;  el  tresor  del  carrer  de  la  Llibertat  no  deixa  de  ser  una  raresa,  una  acumulació  ben

923 De qualsevol manera, cal tenir en compte que el marc de València, adoptat per Jaume I per al batiment dels reials, és
lleugerament superior en pes al de Barcelona, de manera que existeix una mínima descompensació entre els menuts
barcelonesos i els valencians que en la pràctica, sembla, no va afectar a la circulació paritària dels dos tipus monetaris.
Veure F. Mateu i Llopis, "Acerca de los marcos de los países de la Corona de Aragón", pp. 405-407.
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planificada de riquesa (monedes  pràcticament  sense retallar  ni  llimar,  sense desgast,  amb poca

circulació i totes del mateix tipus), però que ens indica, després de tot, el grau de penetració que

havia tingut la moneda barcelonesa, i entre ella la grossa, dins dels límits del regne de València.

Tota aquesta part teòrica ajuda a comprendre el tresor del carrer de la Llibertat i posar-lo en

un context molt determinat i acotat. Són els processos polítics i econòmics els que porten a que una

acumulació  d'aquestes  característiques  haja  aparegut  al  cor  de  la  ciutat  de  València.  El  tresor,

composat per 2483 monedes d'argent de Barcelona, entre les quals apareixen quatre mitjos croats

pertanyents al regnat d'Alfons II, pensem que podria haver començat a formar-se entre els regnats

d'Alfons  III  i  Pere  III,  considerant  el  grau  de  desgast  que  presenten  els  grossos  d'aquests  dos

monarques respecte les peces dels seus antecessors: mentre que els croats d'Alfons II i Jaume II

semblen haver circulat un temps major, encara que no excessiu, els d'Alfons III i Pere III pareixen

haver estat retirats de la circulació amb bastant rapidesa, la qual cosa va permetre que no mostren

massa  retalls  i  llimadures,  encara  que  sí  algunes  d'aquestes  manipulacions,  que  havien  de  ser

sistemàtiques  des  de  l'eixida  de  les  monedes  de  la  seca.  És  un  tresor  de  relativament  ràpida

formació, d'acumulació de riquesa, un dipòsit d'estalvi seleccionat en el qual només van entrar les

peces en millors condicions per a assegurar-se un fons en argent de bastant importància. Només cal

considerar les xifres: 2481 sous que fan 29.772 diners o 124 lliures en total, una petita fortuna si

tenim en compte que s'estima el sou d'un jurat valencià, entre 1351 i 1400, en un promedi d'uns

1000 sous annuals, o el d'un síndic de la mateixa ciutat en uns 1200 sous a l'any, mentre que cap a

les acaballes del segle XIV, un peó de fuster podia cobrar uns 30 diners per dia, i un mestre de fuster

o d'obrer uns 54 diners per dia o, el que és el mateix, uns 4 sous i mig; al final del regnat de Pere III,

un peó aragonés rebia al voltant de 23 diners per dia de treball, i un mestre, 41 diners. Els productes

bàsics ens indiquen també la importància econòmica d'aquest tresor, pel fet que, cap al 1333, un

cafís d'ordi arribava a costar uns 68 diners, un almud de cigrons uns dos diners i mig, una arrova

d'oli  uns  50  diners  o  un  cafís  de  blat  d'Aragó  al  voltant  de  200  diners.  Cap  al  moment  de

l'ocultament, a més a més, podia comprar-se una casa en Vila-Real per unes 54 lliures924.

El  tresor del  carrer  de la  Llibertat  està  composat  per  cinquanta tipus  monetaris  distints,

dividits en cinc regnats consecutius (dos en el regnat de Pere II, quatre en el d'Alfons II, 26 en el de

Jaume II, huit en el d'Alfons III i 10 en el de Pere III), la qual cosa mostra la seua alta variabilitat

924 E. J. Hamilton, Money, prices and wages in Valencia, Aragón and Navarre: 1351-1500. Cambridge, Massachussetts:
1936, pp. 270-291. En el mateix sentit, veure F. Zulaica, "Evolución de los precios y salarios aragoneses entre 1300-
1430", Aragón en la Edad Media, 12; pàgs. 123-152. També s'indiquen alguns preus en Mª M. Llorens, C. Matamoros i
P. P. Ripollès, Hallazgo numismático en la calle Libertad, p. 35, a partir de la interessant informació que s'aporta en J.
M. Doñate, "Salarios y precios durante la segunda mitad del siglo XIV",  VII Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, vol. 2, Saragossa: 1962, pp. 417-506.
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tipològica: apareixen bona part dels tipus de croat barcelonès aplegats en catàlegs com el d'A. Badia

o els  de M. Crusafont,  encara que el  tresor  no deixa  de ser  un mostreig.  Resulta  cridanera  la

concentració  de  tipus  i  nombre  d'exemplars  en  el  regnat  de  Jaume  II,  ja  que  és  el  moment

d'afiançament del gros d'argent en el circulant barcelonès i, també, en el valencià. La presència de

moneda grossa en atresoraments datats a partir de Jaume II demostra l'acceptació d'aquest tipus

monetari en tots els àmbits de la vida, i la barreja entre la moneda barcelonesa i la valenciana en el

regne de València, amb una cada vegada major predominància de la primera respecta la segona.

L'increment en la complexitat de les variants fins el regnat de Pere III indica els alts volums de

producció del gros barcelonès, fruit de l'acceptació indicada.

L'atresorament està format per 2479 unitats i quatre divisors amb valor de mig croat, un

indici de l'acurada selecció de peces realitzada per l'agent acumulador, i de la relativament escassa

presència d'aquests  meitats  en el  circulant del moment.  La mostra de Pere II ha resultat  massa

reduïda per  a  poder  establir  conclusions,  encara  que la  troballa  de la  peça que hem anomenat

Botet.179, distinta a tota la resta de grossos del tresor, és significativa solament per ella mateixa, a

causa del seu arcaïsme. La mostra d'Alfons II és l'única que presenta divisors; malgrat allunyar-se

dels paràmetres de la corba normal, s'adapta a una talla 72/M amb un índex de pèrdua del 5% o

més, el qual sembla demostrar que són peces tretes de la circulació després d'un cert temps d'ús.

Comencen a apreciar-se algunes manipulacions per part dels usuaris, la qual cosa fa que córreguen a

un pes comprès entre les 73/M i les 75/M, podent arribar fins a les 74/M – 76/M en les monedes que

pitjor conservades ens han arribat. El mateix ocorre amb la distribució de Jaume II: no s'adapta a la

corba normal, a causa de la mitjana baixa, però sí a la talla 72/M, amb un índex de pèrdua al voltant

del 5%; en aquest moment, les peces d'argent corren a un pes comú de 76/M, que pot oscil·lar entre

74/M i 77/M, pel fet de l'increment dels retalls que realitzen els usuaris. El conjunt d'Alfons III

sembla haver patit  una circulació menor que la de les monedes dels seus antecessors:  continúa

adaptant-se a la talla 72/M, amb una pèrdua al voltant del 5%, normalment un poc per sota d'aquest

valor; els retalls i les manipulacions, en canvi, molt ràpides a causa de la descompensació existent

amb la moneda menuda, la porten a circular a unes 77/M. De qualsevol manera, la moneda amb bon

pes és més nombrosa que la toriscada, de manera que ens plantegem la possibilitat d'una ràpida

retirada de la circulació. Per últim, la mostra de Pere III millora sensiblement el valor de la mitjana

respecte als resultats anteriors, un fet que s'ha d'explicar no a causa d'un redreç de la talla, com ha

exposat de manera reiterada M. Crusafont, sinó per l'atenta vigilància de la producció de moneda

bona: davant les queixes per part dels usuaris i l'inici d'una pèrdua de confiança dels mercats, només
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l'intent perquè circulara moneda amb bon pes i mínims retalls aconsegueix salvar la producció del

croat de Barcelona. El conjunt s'adapta molt bé a la talla 72/M, amb un índex de pèrdua bastant per

sota del 5% mitjà. Açò ens indica també una ràpida retirada de les monedes de la circulació, pel fet

que, malgrat els intents reials per tallar el problema, els usuaris segueixen sustraguent argent de les

monedes, a causa de la descompensació que ja hem comentat amb la moneda menuda; de qualsevol

manera, el seu millor pes ajuda a que la pèrdua detectada siga menor. Per aquestes raons pensem

que el tresor hagué de formar-se entre els regnats d'Alfons III i Pere III, durant els quals encara

circulava  un  alt  volum de croats  dels  seus  antecessors,  menys  com més  s'allunya en  el  temps

l'autoritat emissora (molts de Jaume II que, per una altra banda, baté grans quantitats d'argent, pocs

per a Alfons II i només tres per a Pere II). Com podem comprovar, hem treballat amb l'idea de la

invariabilitat de la talla 72/M, que tant la documentació com l'estadística semblen haver confirmat.

Quant a l'estudi de les posicions d'encuny, s'ha pogut determinar que, durant tota la primera

etapa del croat de Barcelona almenys, es van utilitzar trossells muntats sobre ànimes circulars, com

sembla ser comú a les seques baixmedievals europees. La tendència aleatòria en la distribució dels

eixos així ho indica.

Pel que fa als encunys, s'ha decidit escometre l'estudi dels regnats de Pere II, Alfons II i

Jaume II. Prenent com a referència altres aproximacions a la mateixa problemàtica,  sobretot de

l'àmbit anglosaxó, s'han pogut calcular volums d'emissió aproximats per als regnats d'Alfons II i

Jaume II; per a Pere II no ha estat possible aportar resultats, pel fet del baix nombre d'exemplars, els

encunys dels quals tendeixen a N = 1. El volum d'encunyació de grossos d'argent d'Alfons II l'hem

establert en, aproximadament, 1 817 000 peces, semblant als calculats per a les seques angleses dels

voltants del 1300. Per a Jaume II, una emissió de 1318 – 1320/21 retria, a partir del còmput de la

talla 72/M, uns 7,5 milions d'exemplars (uns 100 000 marcs d'argent sense lligar), acotats al voltant

d'unes 6 233 000 monedes a partir dels índexs de càlcul de M. Mate; per a un batiment com el de

l'any 1327, hem aproximat l'ús d'entre 1364 i 4093 encunys diferents, dels quals s'hauria pogut

identificar en el tresor del carrer de la Llibertat entre el 2,99% i el 8,96% d'encunys d'anvers, i entre

el 3,50% i el 10,52% d'encunys de revers. 

El major entrebanc de l'estudi ha estat la tendència N = 1 i N = 2, la qual cosa indica una alta

dispersió dels encunys, però també apunta la possibilitat de trobar, en el futur, fora del tresor del

carrer de la Llibertat, més exemplars que puguen pertànyer als encunys ací identificats. La mostra

d'Alfons II  es  relaciona amb un volum moderat  de fabricació,  com ja  indicaven els  càlculs  de

producció que hem comentat, amb una dispersió relativament alta, mentre que la de Jaume II es

580



La moneda barcelonesa d'argent en la ciutat de València (ss. XIII – XIV). Estudi del tresor del carrer de la Llibertat.

relaciona amb un alt volum de batiment. Manca esbrinar, encara, la raó per la qual els ràtios anvers-

revers no s'adapten als càlculs mitjans 1:2 – 1:3, situant-se cap a la xifra 1:1,19, la qual cosa ens

porta  a  pensar  en  una  dispersió  major  que  en  altres  aproximacions  al  càlcul  d'encunys

baixmedievals. Les relacions resulten complicades, més en anvers-revers, que no en revers-anvers,

per la vida més curta dels anversos; s'ha advertit, a més a més, que els canvis de grup anvers-revers

es produeixen quan hi ha alteracions en la producció monetària, per exemple amb un salt d'emissió:

per aquesta raó, distintes agrupacions bibliogràfiques comparteixen reversos.

L'estudi de la tipografia de les llegendes ha permés comprovar l'augment en complexitat dels

caràcters des del regnat de Pere II fins el de Pere III. La classificació en tres grups, A (arcaic), B

(llatí) i C (gótic), amb les seues variants i subvariants, ha estat essencial per a poder apuntar aquesta

evolució i els pics de diferències en la factura de les lletres, situats en els regnats, sobretot, de

Jaume II  i  Pere III,  els  dos  reis  amb major  volum de producció de grossos  barcelonesos.  Açò

provocaria que els obridors treballaren de manera ràpida, detectant-se la mà de diversos entalladors,

i  afavorint canvis i  errors de composició.  Les lletres es graven mitjançant punxons i patrius, la

majoria dels quals han pogut ser identificats en aquest treball; aquests punxons també va utilitzar-se

per a la representació de la figura del rei, en general bastant estàtica durant tota la primera etapa del

croat de Barcelona.

Per  últim,  l'anàlisi  de  composició  metal·logràfica  ha  aportat  interessants  dades.  S'ha

comprovat com els productes de corrosió i  la seua neteja afecten a la percepció del pes de les

monedes que han arribat fins a nosaltres, un factor que poques vegades s'ha tingut en compte; de

qualsevol manera, comptabilitzant aquesta pèrdua, i aplicant factors de càlcul com el dels retalls i

llimadures, les monedes s'adapten al rang acceptable de la talla 72/M.

Les anàlisis  de superfície han provat que les monedes presenten un percentatge correcte

d'argent i lliga, més baix en les proves del conjunt 1 que no en les del conjunt 2, de manera que

segueixen allò estipulat en les ordres de batiment. La presència de mercuri en les analítiques no

respon a banys de la moneda: és un element residual, dispers per la superfície i que no apareix en

tots els resultats ni tampoc en la mateixa proporció sempre. La resta d'elements es relacionen tant

amb les impureses de la fabricació com amb els processos de corrosió i amb les pròpies proves

analítiques. Quant al nucli metàl·lic, la composició es correspon també amb les disposicions de

fabricació de la moneda grossa barcelonesa; es va arribar a pensar, pel fet que la llei de l'argent era

més alta en l'exterior que no en l'interior, en la possibilitat d'una moneda folrada, però creguem que

és una prova del procés d'emblanquiment de la seca.
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