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Cuando se habla de noticias históricas y poco conocidas 

(como es la numismática catalana),  

es preciso presentar documentos auténticos, 

para que las noticias tengan autoridad y peso;  

porqué en estas y otras materias sucede,  

que algunos lectores creen lo que se les dice,  

y otros suspenden el asenso.  

Nadie debe agraviarse de que se juzgue asi,  

porqué una infinidad de noticias históricas  

que años atrás se tenían por verdaderas, 

en el dia no se han hallado tales, 

y apuradas y examinadas á la luz de la buena crítica, 

han resultado fabulosas  

Josep Salat (1818: II, III) 

 

 

 

 

—Digues-nos què et sembla: ¿És permès o no de pagar tribut al Cèsar?  

Jesús es va adonar de la seva malícia i els digué:  

—Per què em poseu a prova, hipòcrites? Ensenyeu-me la moneda del tribut.  

Ells li portaren un denari. Jesús els preguntà:  

—De qui són aquesta cara i aquesta inscripció? 

Li responen: —Del Cèsar.  

Jesús els diu:  

 —Doncs doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu.  

I quedaren sorpresos de la seva resposta. 

Evangelis de Mateu 22, 15-21; i de Marc 12,13-17 
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1.1. 

Introducció 

 

 

 

1.1.1. La recerca de la moneda menuda 

 

  The big problem of the Small Change és el títol d’una obra de Thomas J. Sargent i 

François R. Velde que l’any 2002 va tenir un considerable èxit en el camp de la història 

de la moneda. La moneda menuda és aquella usada quotidianament en les transaccions 

comercials bàsiques, en el pagament de les petites taxes urbanes, o en el manteniment 

dels mecanismes de beneficència pública o privada. Els dos autors van demostrar que la 

necessitat creixent d’aquest tipus de moneda, evidenciada des de la Baixa Edat Mitjana, 

anà provocant dificultats monetàries al llarg dels segles, que no es resoldrien fins en 

èpoques molt recents. L’obra de Sargent i Velde és un exemple privilegiat del creixent 

interès pel funcionament de la moneda menuda al llarg de la Història. 

  Vaig escollir la moneda menuda com a fil conductor i objecte de la meva recerca 

per dos motius. El primer és que parteixo de la convicció que l’aparició i proliferació de 

la moneda menuda, de poc valor, dins de la societat medieval, ens assenyala el moment 

en que aquesta es transforma, es fa més complexa i inicia l’evolució de les seves 

institucions i estructures cap a l’Edat Moderna. El segon motiu és que arran de la tesi 

doctoral de Miquel Crusafont, publicada el 1990, el panorama de les emissions de 

moneda menuda a la Catalunya sobirana es va obrir a l’investigador d’una manera 

inesperada; el protagonisme de les emissions de moneda municipals que assenyalava 

Crusafont, i que han anat confirmant les aportacions posteriors d’ell mateix i d’altres 

investigadors, fins aleshores no percebut, capgirava la visió global que es tenia des de 

temps enrere sobre la moneda catalana i mereixia un aprofundiment en el seu estudi. 

   En el transcurs de la recerca m’he trobat que calia seguir tres camins. Cap dels 

tres es podia considerar suficientment explorat. Són, per aquest mateix ordre: 1/ 

identificar i comprendre l’abast de les emissions de moneda menuda de curs general 

fetes dins l’entorn de les monedes barcelonina i jaquesa; 2/ situar precisament en l’espai 

i en el temps les emissions de moneda menuda de caire local; i 3/ relacionar les 

emissions de moneda local amb les de curs general per tal d’establir uns models 

d’actuació i extreure’n conclusions.  
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  L’objectiu principal d’aquest estudi és, doncs, millorar significativament el 

paradigma vigent sobre la història de la moneda catalana a la Baixa Edat Mitjana i 

principis de l’Edat Moderna. 

 

 

1.1.2. Periodització 

 

  Com en qualsevol recerca històrica he hagut de fixar una periodització. El resultat 

no és casual ni arbitrari. He agrupat els fets en períodes coherents. Seguint el fil 

conductor esmentat, he iniciat la meva recerca poc abans del 1300, que és quan 

s’emeteren les primeres monedes pugeses a Lleida, i l’he continuada al llarg del temps, 

dedicant especial atenció a la primera gran crisi de la moneda menuda barcelonina de 

mitjans del segle XV, i a les disposicions emanades del redreç monetari de 1492-1494 i 

llur compliment pràctic fins l’any 1556, que és l’any de la segona gran crisi de la 

moneda menuda barcelonina i el punt final i culminant de la meva recerca. Pel que fa a 

la moneda de curs general, però, he allargat la recerca per bona part del segle XVI fins a 

l’inici del complex segon redreç monetari engegat per les autoritats barcelonines el 

1599. Ho he cregut convenient perquè ens mancava un treball bàsic sobre la moneda 

catalana del segle XVI. Fins a tal punt anàvem a les fosques en aquest camp, que ni tan 

sols coneixíem físicament com eren moltes monedes catalanes, de curs general, batudes 

durant els regnats de Carles I o Felip I. 

  Per tant, un primer període d’aquest estudi abasta des de finals del segle XIII fins a 

mitjans del segle XIV, però inclou una important excepció —el cas de Lleida— que es 

perllonga fins enllaçar amb el període següent. El segon període comença en el moment 

de l’esclat de la guerra entre la Generalitat i Joan II i finalitza el 1494, arran de la 

culminació del redreç monetari promulgat aquell any sota els auspicis de Ferran el 

Catòlic i el Consell de Cent barceloní. Un tercer període abasta els anys 1494-1555, els 

anys consecutius al redreç, que inclogueren un primer fracàs de la moneda barcelonina, 

aparentment solucionat entre 1508 i 1519. El darrer període considerat és el quart de la 

taula mostrada a continuació, però en aquesta recerca només s’esmentarà 

tangencialment. Es tracta de la segona gran crisi de la moneda menuda barcelonina, que 

irromp bruscament el 1556 i no es resol fins el 1599, arran del retorn a la fabricació de 

moneda barcelonina menuda en quantitat. Al segle XVII, la fabricació de moneda 

municipal a Catalunya encara es podria situar en dues etapes successives i 
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diferenciades, finalment closes arran de la desfeta de 1714 i dels Decrets de Nova Planta 

borbònics del 1718
1
 que assimilaren l’estat català al castellà. L’abast temporal d’aquesta 

recerca, però, inclou únicament els períodes menys documentats per escrit i amb menys 

tipus monetaris satisfactòriament classificats i atribuïts, és a dir, els compresos entre el 

1298 i el 1555. 

 

 

Taula 1 

Etapes de les emissions locals catalanes (s. XIII-XVIII) 

 

 

  Màxima difusió Baixa intensitat 

1r període Les pugeses jaqueses c.1296-c.1350 c.1350-1462 

2n període 
La primera gran crisi de la 

moneda barcelonina 
1462-1493 1494-1508 

3r període La moneda local del redreç 1508-1536 1536-1555 

4t període 
La segona gran crisi de la 

moneda barcelonina 
1556-1599 1600-1610 

5è període 
La tercera gran crisi de la 

moneda barcelonina 
1611-1614 1615-1639 

6è període 
De la guerra dels Segadors a la fi 

de la sobirania 
1640-1643 1644-1718 

 

 

 

1.1.3. Metodologia 

  Al llarg de l’estudi que segueix he procurat no defugir cap de les tres branques 

especialitzades que la recerca numismàtica pot abastar. Aquestes branques són, en 

primer lloc, la descripció, correcta atribució i catalogació dels exemplars monetaris 

conservats amb el pas del temps; en segon lloc, la comprensió del funcionament pràctic 

de les monedes físiques i del sistema monetari vigent en un territori i en un temps 

determinats; i, en tercer lloc, la comprensió global del concepte i utilitat de la moneda 

dins de la societat. La metodologia principal de la recerca no hauria de prescindir de cap 

                                                 
1
 Sobre les disposicions reials que extingiren oficialment  la moneda catalana,l’any 1718, vegeu la 

documentació presentada per Felip Mateu Llopis i per mi mateix (Mateu Llopis, 1933; Sanahuja, 

2003e) 



- 22 - 

 

d’aquestes possibles branques. Amb aquesta premissa, he iniciat la recerca tot 

localitzant, llegint i comprenent els documents escrits relatius als temes monetaris 

rellevants. També he recorregut a l’estudi de les monedes físiques conservades, llegint i 

interpretant les seves empremtes, així com identificant el mètode de fabricació. La 

connexió entre els dos tipus de fonts —documents escrits i monedes— hauria de 

permetre una aproximació més precisa de la realitat. He advertit que treballar només 

amb un dels dos tipus de fonts ens pot menar a l’equívoc, perquè cadascun pateix de 

limitacions que enterboleixen la comprensió dels fets que presenten. Per exemple, el 

document escrit no sempre és efectiu. Molts documents són plens d’intencions fallides, 

encara que presentin la versemblant forma d’una ordre, una sentència, o una disposició 

plenament plausibles. I això inclou primers esborranys, modificats posteriorment en uns 

termes desconeguts, o voluntats polítiques fermes però impossibles de complir, o 

promeses que mai es van fer realitat.
2
 Els estudis numismàtics basats només en la 

documentació escrita difícilment poden comprovar l’efectivitat de les actuacions 

monetàries extretes dels papers. Per exemple: Es va complir tal ordre per a fabricar 

aquella emissió monetària? Van ser efectives les disposicions per tal de prevenir la 

falsificació i alteració de la moneda, tan habitual aquell any? 

  El document escrit ens pot confondre, però les monedes físiques ens enganyen 

encara més sovint. És quelcom que ha passat desapercebut per molts numismàtics que 

s’han dedicat a aquesta matèria.
3
 Fins i tot algú tan meticulós com Peter Spufford  inicia 

la seva obra amb una afirmació, aparentment lògica, que cal considerar, com a mínim, 

optimista: “les monedes solen ser l’artefacte més rigorosament datable i proporcionen a 

l’arqueòleg un medi més precís que cap altre per a datar els estrats” (Spufford, 1988: 

13). Sense la confirmació de la documentació escrita no hem de considerar com a 

certesa absoluta cap paradigma numismàtic, per repetit o difós que sigui. Aquesta 

prudència l’hem après (o hauríem d’haver après) de les emissions de moneda modernes 

i contemporànies, molt més ben documentades que les antigues o les medievals. Els 

exemples són molt abundants i pertorbadors. Per exemple, monedes fabricades l’any 

1823, durant el Trienni Liberal, duien la data 1814 (Sanahuja, 1997b); els croats batuts a 

                                                 
2
 I això passa fins i tot avui en dia. Un exemple és la moció presentada el 25 d’octubre de 2005 al 

Parlament europeu, recolzada per més de la meitat dels eurodiputats, que demanava a la Comissió 

Europea i al Banc Central Europeu reconèixer la necessitat de la introducció de bitllets d’1 i de 2 

euros. Però com que el Banc Central Europeu no és directament responsable davant del Parlament 
ni tampoc davant de la  Comissió, senzillament va ignorar la moció i petició. 

3
 No és el cas del manual francès de referència, de Marc Bompaire i Françoise Dumas (2000), que 

tracten algunes d’aquestes dificultats (pièges) amb l’extensió que es mereixen. 
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Barcelona el 1584 duien el retrat de Ferran el Catòlic i una epigrafia gòtica regular 

pròpia del segle XV (Sanahuja, 1999a); les monedes d’argent i de billó del regne de 

Castella van continuar duent el nom d’Isabel i Ferran, els Reis Catòlics, fins el 1566 

(Beltrán Martínez, 1953); els menuts municipals de Puigcerdà batuts l’any 1642, durant 

la Guerra dels Segadors, duen la data 1576 (Sanahuja, 1999b), entre d’altres. Aquest és 

el primer engany, segurament el més important de tots. És un engany fruit de diverses 

causes. La primera i més evident és que les monedes no es fabriquen sempre al mateix 

temps que les matrius i encunys que graven llurs empremtes. De vegades, n’hi ha prou 

amb un desfasament de pocs mesos per a confondre i equivocar la narració dels fets. 

Quan el decalatge és d’uns quants segles, el resultat historiogràfic pot ser absurd, en el 

millor dels casos, o greument equivocat, en la majoria d’ells. Hi ha una segona causa, 

no tan evident, que és que no sempre convé gravar la veritat (o la realitat) als tipus i 

llegendes de les monedes fabricadores, ni tampoc sempre convé canviar llurs 

empremtes sense un motiu favorable. Finalment, una tercera i darrera causa és la 

conservació de tipus monetaris immobilitzats durant dècades o, fins i tot, segles per tal 

de demostrar, a primer cop d’ull, que l’autoritat emissora manté la qualitat de la 

moneda, com havia promès, sense canviar-hi el més mínim detall (Bisson, 1979). 

  Un segon engany és el resultat de no comprendre que una moneda no va circular 

necessàriament només l’any en que fou fabricada, i en un únic territori, sinó que les 

vicissituds de la història podien haver-la dut a circular en segles i espais geogràfics molt 

distints dels originaris. I no em refereixo a una circulació accidental o residual, sinó a 

una circulació plenament legal i intencionada. Per exemple, a casa nostra, algunes 

monedes fabricades a Castella durant el segle XVI no van tenir circulació efectiva a 

Catalunya fins el 1718,
4
 dos-cents anys més tard del que hauria pronosticat una anàlisi 

estratigràfica en una prospecció arqueològica que no hagués tingut en compte les 

vicissituds circulatòries de les monedes físiques. 

  Un tercer engany es mostra menys important al ser, probablement, més fàcilment 

detectable. Es tracta de la confusió que provoquen aquells objectes monetiformes, com 

getons, fitxes, medalles o segells, que en un moment determinat poden passar com a 

monedes. En aquests casos, l’engany es pot evitar fàcilment a força de descriure i 

catalogar amb precisió les monedes autèntiques existents. 

                                                 
4
 Vegeu sobre aquesta qüestió un bon article de Felip Mateu Llopis (1933) i també una aportació 

documental relativa al procés de substitució de la moneda catalana per la castellana l’any 1718 

(Sanahuja, 2003e). 
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  Finalment, un quart engany també es pot evitar mitjançant l’acurada catalogació i 

descripció de les monedes legítimes. Es tracta de la identificació de les monedes 

falsificades, tant aquelles concebudes per a circular en el moment que tocava com les de 

recent fabricació, sorgides per enganyar col·leccionistes i estudiosos.
5
 Pel que fa a les 

monedes falsificades a l’època que circulaven cal tenir present que, com mostren els 

documents escrits, eren el signe visible d’un fenomen àmpliament estès i continuat a 

tota l’època medieval, moderna i contemporània. Cal tenir en compte que, de 

falsificacions monetàries (avui, ahir i demà) n’hi ha de tres tipus. El primer tipus és de 

les falsificacions realitzades per especialistes experts, que obtenen un acabat morfològic 

gairebé exacte a l’original. El segon tipus és el d’aquelles falsificacions realitzades per 

operaris traçuts, que assoleixen un bon acabat formal, però lleugerament distint de 

l’original. El tercer i darrer tipus és el de les falsificacions realitzades per personal 

inexpert, l’obra resultant dels quals es reconeix a simple vista com a fraudulenta. 

L’investigador numismàtic no s’ha de preocupar massa per les falsificacions dels tipus 1 

i 3. Les del primer tipus passen per autèntiques i ni tan sols solen plantejar dubtes; les 

del segon tipus s’identifiquen fàcilment com a falses. El problema rau en les 

falsificacions del tipus 2, perquè es tracta de monedes ben acabades, amb aparença 

d’autenticitat, però distintes de les encunyacions legals. Quan aquestes falsificacions 

són abundants és fàcil que siguin considerades legítimes i produïdes per les autoritats 

emissores competents, causant una distorsió de la recerca numismàtica. Per a distingir 

aquestes falsificacions del tipus 2 de les encunyacions legítimes cal aplicar el mètode 

científic en el transcurs de la recerca. Totes aquelles peces que presentin elements aliens 

a les característiques de la fàbrica o seca legítima hauran de ser considerades falses, per 

ben realitzades que semblin. Per tal d’establir quins són els elements característics de 

cada fàbrica o seca emissora n’hi haurà prou amb l’observació del major nombre 

possible de monedes. Així, les característiques més recurrents seran les que ens 

indicaran la legitimitat de les peces, ja que, en la immensa majoria dels casos, la 

producció dels falsaris sempre ha estat quantitativament inferior a la producció oficial i 

legítima. 

                                                 
5
 Vegeu un exemple dels casos esmentats a continuació en un recent treball (Sanahuja, 2012c). La 

falsificació de moneda apareix contínuament en els grans tractats numismàtics (Botet, 1909-

1911; Crusafont, 1990; etc.), però específicament cal llegir l’aportació, per bé que principalment 

centrada a l’època moderna, d’Albert Estrada (2011). 



- 25 - 

 

  Els estudis numismàtics basats només en l’observació de les monedes físiques 

tendeixen per naturalesa a l’absurd quan intenten transcendir els objectius merament 

descriptius per intentar assolir fites més elevades d’interpretació històrica.  

 

  Un tercer tipus de fonts el tractaré de manera només residual. Em refereixo als 

tractats i compendis tècnics sobre la moneda i també a les cròniques narratives que 

contenen algun episodi relacionat. No dono massa importància a aquest tipus de fonts, 

més enllà d’esdevenir testimonis d’algun fenomen monetari puntual. 

  Sóc conscient que aquest posicionament pot ser criticat i, àdhuc, vist amb 

incredulitat. Però crec que a aquests tipus de fonts tenen uns límits que generalment es 

repeteixen sense excepció (i que no sempre han estat ben ponderats entre els historiadors). 

La limitació consisteix en que els tractadistes tendeixen sempre a considerar que un passat 

utòpic fou sempre millor que el present contaminat de modernitat.
6
 I no em refereixo 

només als tractadistes medievals o moderns, sinó també als contemporanis. Per exemple, 

Cristòfol Massó Escofet (Massó, 1962) defensava aquell any el patró or perquè feia 

responsable la relativament recent introduïda moneda fiduciària (els bitllets de banc) de la 

inflació, tant per la necessitat de trobar una via fàcil per part dels governs a l’hora 

d’eixugar el seu dèficit, com per la inestabilitat del paper davant dels mercats 

internacionals (on sovintegen les oscil·lacions especulatives), com també per l’excés 

resultant de creació de crèdit bancari. El cas és paradigmàtic d’allò que llegim als tractats i 

cròniques: els problemes actuals són per culpa d’haver abandonat pràctiques antigues; no 

hi ha noves propostes, són millors les del passat (tot i que, òbviament i paradoxal, han 

fracassat i desaparegut).
7
 Òbviament, malgrat el ressò mediàtic, qualsevol intent de tornar 

al passat sol acabar fracassant, sovint en el seu estadi inicial. Jo considero que no val la 

pena sobreestimar aquells tractadistes que, a la pràctica, no van tenir cap influència en el 

desenvolupament dels fets.
8
 

                                                 
6
 Aquesta qüestió l’he tractat anteriorment a Sanahuja (2013a). Quan parlo de tractats no em 

refereixo a aquells manuals tècnics, dedicats a explicar operacions matemàtiques, mercantils o de 

fosa i aliatge de metalls, com per exemple els d’Andreu (1515), Vatallol (1521), Aurel (1541), 

Texeda (1546), Pérez de Moya (1562), Roca (1564), Arfe (1572), Eleyzalde (1579), o Cortés 

(1594), sinó a les obres ideològicament actives que reflexionen sobre el concepte i utilitat de la 

moneda dins de la societat. 
7
 I continua passant avui en dia: en el moment de redactar aquesta tesi, en plena crisi econòmica a 

Catalunya i a Europa, posicions polítiques de l’extrema esquerra i de l’extrema dreta del continent 

coincideixen a demanar la fi de l’euro com a moneda única i el retorn a les monedes estatals. 
8
 De la recerca de Sargent i Velde (2002) hom adverteix una evolució dels assajos monetaris a 

Europa des de l’època medieval fins a l’actualitat que ratifica el fracàs constant de voler retornar al 

passat. 
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  És cert que faria trampa si no justifiqués amb una mica més de precisió el meu 

posicionament sobre aquest tipus de fonts. Posaré uns exemples breus. El primer és el de 

Nicolau d’Oresme, del qual en parlaré àmpliament dins de pocs paràgrafs.
9
 Oresme va 

redactar un tractat, molt influent a l’època i en els segles posteriors fins a l’actualitat, on 

criticava les mutacions arbitràries de la moneda i l’enriquiment il·legítim, segons ell, dels 

reis en tant que autoritats emissores de la moneda. Doncs bé, durant i després de la vida 

d’Oresme, les mutacions monetàries van continuar malgrat tot (Lafaurie, 1951; Spufford, 

1988: 372-409). Un segon cas, molt més proper a nosaltres, és el d’Arnau de Capdevila, 

autor d’un altre tractat, l’any 1437, recurrentment citat en totes les obres historiogràfiques 

sobre la moneda.
10

 Capdevila es queixava que el mal de la moneda catalana del segle XV 

era l’haver abandonat la justa relació entre valor intrínsec i valor circulatori de les 

monedes. En aquesta ocasió, part de les seves receptes sí que van ser aplicades en diverses 

fases durant la segona meitat del segle XV, però el pas definitiu, el que consistia en 

projectar i fabricar monedes que respectessin el just valor intrínsec del seu valor 

circulatori, va acabar només en un assaig. És cert que l’assaig arribà molt lluny, havent fins 

i tot aconseguit el permís reial, i havent decidit les espècies monetàries en circulació de 

nova creació. Però a l’hora de dur-lo a terme, no van poder. No sortia a compte, no era 

realista.
11

  

  Un tercer exemple proposat és el del cronista musulmà Al-Maqrizi (1364-1442), el 

qual ens assabentà de la fam a l’Egipte mameluc contemporani.
12

 Al-Maqrizi explicava 

                                                 
9
 I als quals remeto, vegeu les p. 103-106. 

10
 De fet, Arnau de Capdevilla és autor de dos tractats sobre la moneda l’any 1437, que són que 

“Tractac é compendi fet de les monedes per lo qual pot esser mes é comprès com un regne ó pàtria 

pot esser robat é gastat per art de billoneria, é axi mateix com ne pot ésser preservat si diligentment 

es advertit, attès ó entès" (20 de març) i “Lo present tractac é compendi es de matèria de monedas 

en lo qual és mostrat que més val bona moneda que falça, é lo billoner quina art té de tràurer la 

bona moneda de la flaca moneda; é fonch fet é ordenat a XV del mes de juliol del any de la 

nativitat del nostre MCCCCXXXVII” (14 de juliol) (Zulaica, 2001: 2-3). 
11

 Sobre el paper jugat per Arnau de Capdevila en la política monetària del govern municipal 

barceloní vegeu els capítols que segueixen, i les p. 298-301. 
12

 El seu llibre és “Eghathatt Al Omma be Kashf Al Ghomma” (“Tractat de les fams que han succeït a 

Egipte”), estudiat recentment per Josep Maria Salrach (2009), i ens serveix per reprendre la 

pregunta de quins són els factors que causen o incrementen les caresties o les fams en un moment 

determinat. Es tracta d’una pregunta que al llarg del temps ha suscitat moltes hipòtesis, i que 

tradicionalment han estat relacionades amb aquells processos que intervenen en un context de 

declivi de la disponibilitat d’aliments (context conegut amb l’acrònim anglès FAD). Ara bé, un 

context FAD no explica perquè només una part de la població és exposada a la fam o a la carestia, 

mentre que una altra part no ho és. Per tal de donar resposta a aquesta anomalia, economistes i 

historiadors han assenyalat noves explicacions basades en un alternatiu context de declivi de les 
opcions d’accés als aliments (context conegut com a FED). En un context FED les opcions 

d’accedir als aliments, com ara els diners per comprar-los, el transport per a accedir-hi, cauen 

bruscament en una part, més o menys important, de la població d’un territori. Dins del conjunt de 



- 27 - 

 

que la crisi alimentària de la seva època fou causada per l’inepte govern, la corrupció 

política i, també, per causes naturals com la poca crescuda del riu Nil. Però l’autor  

emfasitza que la crisi monetària fou una de les causes de la fam. Pel que fa a la política 

monetària Al-Maqrizi era un nostàlgic utòpic, com tants d’altres, que pregonava el retorn al 

Damasc omeia de l’any 696. L’únic problema és que ell vivia pels volts de l’any 1400 i en 

un Egipte integrat amb altres estats musulmans i cristians dins unes xarxes comercials 

evolucionades. Així, Al-Maqrizi acusava la recent moneda fiduciària, introduïda pocs anys 

enrere, com la principal causant de la inflació i de la crisi monetària, al mateix temps que 

enyorava les monedes que creia veritablement útils per a fixar els preus de les coses, és a 

dir, les monedes d’or i argent. Creia, més específicament, que la nova moneda fiduciària, 

de coure pur, creada amb males intencions especuladores, disparava els preus i feia caure 

la capacitat adquisitiva de la gent. Aquesta darrera creença, però, es basava en uns 

exemples desafortunats. Així, Al-Maqrizi es dolia que un capital de 1.000 dirhems d’abans 

en peces de plata valia més de 3.000 dirhems de després en peces de coure.  L’exemple de 

l’autor és compatible amb una pujada de nominal de preus però en cap cas serveix per a 

descobrir-hi un declivi de la capacitat adquisitiva de la població. El recurs a la moneda 

fiduciària era pioner al segle XV i ja assenyalava el mateix camí que haurien de seguir tots 

els països del món, en un moment o altre de la seva història, de resultes de la necessitat 

d’incrementar l’ús de la moneda en les activitats quotidianes de la població.
 13

  

  Finalment, un quart exemple em serveix també per assenyalar la tendència entre els 

historiadors de la moneda a sobrevalorar aquests tractadistes. Javier de Santiago (2012: 

111), fent referència a la Castella dels segles XVI i XVII, diu textualment que: “Estos  

pensadores  se  convierten  en  altavoces  del resto  de  la  sociedad  y  sus  ideas  sobre  la  

moneda  en  buena  medida  se  encuentran también en el conjunto de la sociedad... No  

solo  encuentran  su  interés  en  la  posibilidad  de  explicar,  en  parte,  las reacciones del 

mercado a la política monetaria impuesta. También, en ciertas ocasiones, estos escritos 

tuvieron incidencia en la misma política monetaria aplicada. Voy a citar un caso que 

puede ser paradigmático, como es el de la moneda de plata castellana.  Esta  se  mantuvo  

inamovible  en  su  peso,  ley  y  valor  nominal  desde  la  reforma realizada a través de la 

                                                                                                                                               
processos FED també s’hi ha inclòs la moneda, encara que segurament d’una manera poc meditada 

(vegeu Sanahuja, 2013).  
13

 He desenvolupat una mica més aquesta qüestió a Sanahuja (2013). Respecte a Al-Maqrizi i la crisi 

alimentària descrita, no vull afirmar que no es produís una crisi monetària relacionada amb 
l’alimentària, però sí que la primera podria haver estat conseqüència i no causa de la segona. En 

qualsevol cas, el retorn als orígens omeies que reclamava l’autor no podria ser cap solució de futur per 

als problemes de l’Egipte del segle XV. 
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pragmática de Medina del Campo. Es necesario esperar hasta 1686  para  que  se  

acometa  una  readecuación  de  su  valor  acorde  a  las  cambiantes condiciones del 

mercado  y  del mismo  sistema monetario después de casi  dos siglos. Pues bien, desde el 

reinado de Carlos I se puede rastrear la existencia de una corriente de pensamiento que 

aboga por la modificación de la moneda de plata, con el objetivo  esencial  de  adecuarla  

a  la  de  los  países  del  entorno  castellano.  Esto  culmina  en Antonio  Somoza  y  

Quiroga,  en  época  de  Carlos  II”. La idea recurrent és que són els corrents de 

pensament d’aquests tractadistes els que acaben per influir i modificar els sistemes 

monetaris, o això és el que ens vol fer comprendre De Santiago, els fets històrics ho 

desmenteixen: cent cinquanta anys de diferència, uns contextos monetaris i polítics molt 

diferents, o els fracassos de reformes similars assajades dècades abans, com sobretot la de 

1642.
14

  

 

  Un darrer comentari, molt breu, ha de fer referència a compilacions, cròniques i 

cronicons que utilitzaré de manera puntual, exclusivament per a assenyalar l’existència 

d’algun fenomen monetari en concret. Com he assenyalat abans, moltes d’elles són 

farcides d’errors, tant d’interpretació com de transcripció. És cert que potser caic en eun 

excés de generalització, però la meva immersió en aquest tipus de fonts m’ha mostrat un 

panorama ple d’imperfeccions. Per exemple, a Catalunya, en el període estudiat, el 

compendi que conté més esments monetaris és les Rúbriques de Bruniquer (Rúbriques), 

les quals, però, són farcides d’imprecisions que avui han esdevingut més visibles 

gràcies a la publicació d’una de les seves parts, la corresponent a la Guerra dels 

Segadors (Crusafont, 2001). Efectivament, moltes de les rúbriques monetàries referides 

a aquella època són equivocades de dia o, fins i tot, de mes.
15

 Ho sabem perquè s’han 

conservat els acords municipals originals dins dels llibres d’actes del Consell barceloní i 

s’ha pogut comparar la veracitat, per exemple, de la datació precisa dels fets esmentats.  

  Pel que fa a les cròniques de records i memòries, la credibilitat encara em sembla 

més qüestionable. Fins i tot alguns autors que escriuen sobre el que passava uns anys 

enrere, de quan ells eren joves, semblen no recordar absolutament res versemblant del 

que va passar.
16

 Un cas paradigmàtic és Vicencio Juan de Lastanosa (1681). Aquest 

                                                 
14

 També assenyalats per Javier de Santiago (1995). 
15

 De tota manera, i per error, moltes de les rúbriques incorrectes també foren incloses, duplicades, 
en el corpus documental d’aquesta obra. 

16
 Aquesta dificultat no és només inherent als protagonistes pretèrits. Entre 1977 i 1979 es produí a 

Espanya una greu crisi d’abastiment de moneda menuda que afectà principalment la ciutat de 
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autor publicà el seu Tratado en vida, el qual consistia principalment en l’observació de 

les monedes conservades a la seva època, amb l’afegit de la lectura d’algun document 

escrit. El que sorprèn de Lastanosa és que, al tractar diversos aspectes contemporanis 

seus, ens assabenti de fets que són impossibles (Sanahuja, 2003c). Per exemple, escriu 

que durant el regnat de Felip III (IV) —el regnat de la seva vida— circulaven a Aragó 

dos tipus de diners menuts similars però de distint pes (10’50 i 21 grans). Els documents 

i les monedes conservades desestimen aquest fet. Segurament Lastanosa va considerar 

com a legítimes algunes de les abundants falsificacions d’època que contaminaven el 

numerari aragonès i que ell recordava haver vist circular. O també és possible que 

considerés aragoneses altres emissions estranyes, perdudes en la memòria, com els 

menuts de Solsona del 1611, que també mostren la creu de doble travesser en el revers, i 

que potser també va veure en el seu entorn. 

  És cert que els errors són produïts per haver-se redactat les compilacions, 

memòries o cròniques en la llunyania temporal. Una llunyania que de vegades és 

moderada, com hem vist en el cas de Lastanosa, però més que suficient per distorsionar 

els fets. En canvi, no passa el mateix amb els dietaris, que són escrits quotidianament 

(encara que no sempre) i que, per tant, cal considerar-los nets d’incorreccions més enllà 

de les interpretatives. És el cas del Manual dels Novells Ardits (Dietari), dels Dietaris de 

la Generalitat de Catalunya (DGC), o del Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà 

(DFVP). 

 

 

  Abans d’encarar l’estudi he afegit un apartat suplementari amb una mica més 

d’informació de l’habitual. A banda de les fonts consultades, la bibliografia, i la crítica 

historiogràfica prescriptives, he volgut deixar constància de la meva visió de partida de 

l’objecte estudiat —la moneda—, tant pel que fa al seu origen, com a la seva funció, 

com a la necessitat del seu estudi. També he volgut avançar alguns termes i conceptes, 

continuadament emprats en el text, per tal de fixar el seu significat i no haver de repetir-

lo en el transcurs de la narració. Continuo l’exposició de la meva recerca segons la 

periodització esmentada abans, dividida en els tres grups principals (2, 3, i 4), amb les 

                                                                                                                                               
Barcelona. En aquells anys s’emeteren desenes de vals i fitxes particulars i bancàries substitutòries 

de la moneda fraccionària ¿Quanta gent que va viure aquells fets se’n recordaria avui en dia? No 
tinc la resposta però me la imagino, extrapolant-la de les respostes que, als anys seixanta, obtingué 

Antoni Turró (Turró, 2007) quan preguntava als habitants de determinada població si recordaven 

les emissions de moneda municipal del 1937, generalitzades per tot Catalunya.  
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conclusions (5). Formalment, el relat de cadascun dels períodes històrics segueix el 

mateix esquema: 

 

a.- La moneda de curs general 

b.- Actuacions monetàries locals conegudes 

c.- Interpretació i delimitació del fenomen monetari local 

d.- Annex. Dades objectives per a la identificació de les emissions 

e.- Recapitulació. Àmbit geogràfic i abast cronològic 

 

  Un conjunt d’apèndixs acompanyen i clouen l’estudi. El primer és una síntesi del 

sistema monetari vigent al llarg dels segles considerats, presentat en forma de taules i de 

relacions d’equivalències, i acompanyat d’abundants imatges gràfiques relatives a les 

monedes de curs general (Ap. 1). A continuació presento de manera sintètica i ordenada 

totes les actuacions monetàries municipals conegudes, seguint un ordre alfabètic de 

poblacions (Ap. 2). L’apèndix següent consisteix en el comentari i discussió del catàleg 

de monedes municipals conegudes, ordenat primer per períodes i després per l’ordre 

alfabètic de poblacions, i prenent com a font bàsica d’informació els catàlegs i reculls 

publicats per diversos autors, molt especialment els de caire general de Crusafont (1990; 

2009) (Ap. 3). El darrer i més extens és el documental (Ap. 4), que conté 657 

documents transcrits, parcialment transcrits, o regestats. D’aquests, 254 —171 transcrits 

i 83 regestats— eren desconeguts abans de començar la meva recerca i 14 més eren 

coneguts només per regesta i els he pogut transcriure. A l’apèndix documental el 

precedeixen d’altres concebuts per a mostrar d’una manera més nítida totes les 

aportacions comprovades efectuades per autors precedents i per mi mateix en relació al 

tema estudiat. 

 

  Al llarg de l’estudi utilitzo remissions a l’apèndix documental  (doc. n) i al catàleg 

crític (Abc-n), intercalades dins del text per a justificar les informacions que hi 

apareixen. Quelcom semblant succeeix amb les citacions bibliogràfiques d’autor i any, 

dites americanes, que acompanyen els textos (Autor, any: volum, pàgines), i que 

remeten a la bibliografia de l’apartat 1.3. (p. 45). 
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1.2. 

Fonts per a l’estudi de la moneda local 

 

 

 

  Com he justificat anteriorment, aquest estudi numismàtic parteix del 

reconeixement de la importància de dos tipus de fonts: el document escrit i la moneda 

física. Pel que fa a la moneda física, és l’atzar (i la voluntat de molts aficionats a la 

Numismàtica) el que fa aparèixer nous exemplars inèdits.
17

 Cal, doncs, no confiar en 

allò que encara no ha aparegut, sinó que cal reexaminar allò que ja coneixem i intentar 

eliminar els interrogants que encara ens planteja l’observació de les monedes físiques. 

Moltes de les dificultats que ens plantegen les monedes físiques només poden ser 

superades amb la lectura de documentació escrita coetània. Per això, el meu esforç 

principal ha consistit en localitzar nous documents escrits als arxius històrics, rellevants 

per als períodes històrics estudiats en aquesta tesi. 

 

 

1.2.1. Fonts documentals
18

 

 

Fons de l’administració reial 

 

  La documentació emanada de l’administració reial ens assabenta, principalment, dels 

mecanismes generals que regulaven la moneda catalana. Es tracta, per tant, d’informació 

sobre les iniciatives monetàries reials i del Consell de Cent barceloní, que esdevé d’una 

gran utilitat a l’hora de precisar el marc general d’emissions i circulació de moneda. En 

menor proporció, aquests fons ens subministren notícies de seques locals, sobretot 

d’aquelles que obtingueren privilegis reials per a batre quantitats importants de moneda 

(com per exemple Girona, Granollers, Perpinyà, Vic, etc.). Aquests fons es localitzen, molt 

majoritàriament, a l’antic Arxiu Reial de Barcelona, rebatejat modernament. 

                                                 
17

 Cal dir que el fruit d’aquest atzar no queda en l’oblit, sinó que la informació a propòsit de nous 

tipus o nous exemplars  localitzats sol acabar publicant-se a les principals revistes especialitzades 

del nostre entorn, que són: Numisma (Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos, 

Madrid), Gaceta Numismática (Asociación Numismática Española, Barcelona) i, sobretot, Acta 

Numismàtica (Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Barcelona). 
18

 Els registres, lligalls, volums i documents esmentats a continuació són els que contenen alguna 

notícia rellevant per a la recerca i han estat consultats (totalment o només parcialment) i 

assenyalats en l’apèndix documental (Ap. 4).  
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 ACA. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) 

  -Cancelleria Reial. Registres. 

     -Jaume I: 21 

     -Pere II: 57 

     -Jaume II: 91, 197, 206, 211, 215, 232-233  

     -Alfons III: 475, 481, 483, 545  

     -Pere III: 882, 888, 913, 919, 923, 928,1055, 1060 

     -Martí I: 2221, 2337 

     -Joan II: 3360, 3379, 3389, 3390, 3394, 3412, 3414, 3420, 3444, 3447, 

       3456, 3464-3465, 3508   

     -Enric IV: Intrusos 5-6. 

     -Pere IV:  Intrusos 21, 22-23, 25. 

     -Renat: Intrusos 45 

     -Ferran II: 3554 a 3560, 3600, 3601, 3666, 3668, 3799 a 3803, 3858, 3861 

     -Joana i Carles I: 3883-3884, 3886-3887 

     -Felip I: 4302, 4306, 4702-4703, 4721, 4844 

     -Felip II: 4876, 4879, 4882, 4884 

  -Cancelleria Reial. Cartes Reials. 

     -Interregne  de Felip III: caixa única, doc.  61 

  -Cancelleria Reial. Consell de Cent 

     -Pergamins: n. 485  

  -Reial Patrimoni  

   -Governació de Catalunya 

     -Comptes dels receptors dels emoluments: vols. 1743 a 1747 

   -Mestre Racional  

     -Registre de lletres citatòries, certificacions i ordres: vols. 708, 711, 713- 

       715, 721, 723, 728, 730 

   -Tresoreria reial 

     -Llibres ordinaris:  vols. 430, 432, 436 

   -Seques 

    -Seca de Barcelona: vols. 1993/2, 1994 a 2007 

    -Seca de Girona: vol. 2008 

    -Seca de Perpinyà: vol. 2018 

    -Seca de Vic: vols. 2023-2024 
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  -Consell d’Aragó 

   -Secretaria de Catalunya: lligalls 282, 362 

 

 AGS. Archivo General de Simancas (Simancas, Valladolid) 

  -Secretaría de Estado 

    -Corona de Aragón, lligall 271 

 

 ARV. Arxiu del Regne de València (València) 

  -Mestre Racional 

    -Comptes de la Batllia, Receptoria General, lligalls 15 i 16 

    -Tresoreria de Luís Sánchez, 1465, lligall Vari 

 

 

Fons de l’administració municipal de Barcelona 

 

  Com en el grup anterior, les fonts emanades de l’administració municipal de 

Barcelona ens proporcionen informació sobre el marc monetari general, especialment, pel 

període estudiat, sobre la moneda d’argent i de billó, que era la que estava delegada en 

mans de les autoritats barcelonines. Aquest fons documental és depositat a l’anomenada 

casa de l’Ardiaca, a Barcelona. 

 

 AHCB. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona  

  - Consell de Cent. 

- Registre de deliberacions: 1338-39, 1339-1340, 1475-77, 1459-61, 1463-65, 

1465-67, 1491-93, 1495-97, 1518-19, 1519-21, 1522-23, 1523-25, 

1527-29, 1531-32, 1532-34, 1534-36, 1537-38, 1538-40, 1545-46, 

1547-48, 1550-51, 1552-53, 1555-56, 1556-57, 1557-58, 1566-67, 

1575-76, 1576-77, 1577-78, 1581-82, 1585-87, 1590-91, 1592-93, 

1594-95, 1597-98, 1598-99, 1599-1600 

- Registre d’ordinacions: 1393-1437, 1456-62, 1463-71, 1519-30, 1549-59, 

1575-83 

    - Registre de lletres closes, 1490-94, 1505-08, 1508-11, 1511-14, 1516-20 

    - Lletres comuns originals, 1533-1537, 1551-63 

    - Lletres reials originals, 1474-83, 1483-1507, 1507-1537 
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    - Registre de lletres i provisions reials, 1516-1568 

    - Sentències i provisions, n. 3 

    - Diversorum I, VI 

  - Consellers 

    - Miscel·lània, lligall 13-E 

 

 

Fons de les administracions municipals de la resta de poblacions catalanes 

 

  El gruix de la documentació utilitzada en aquest estudi l’he obtingut a partir dels 

fons dels arxius municipals de cadascuna de les poblacions emissores. Es tracta 

majoritàriament d’informació extreta dels llibres d’actes i acords i del clavari dels consells 

municipals. També he extret informació del llibres de correspondència emesa i rebuda, 

ordinacions i privilegis concedits, allà on s’han conservat. Excepte casos determinats, 

aquest tipus de documentació restava inèdita o regestada parcialment.  

 

 

Arxius singulars 

 

 ABC. Arxiu de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 

  -Fons d’Àger 

 

 ACA. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) 

-Notarials
19

 [Fons municipal de Bagà] 

-Bagà, Llibre del clavariat de la vila: vols. 140 (1482-1489), 151, 153-154, 

164, 190, 194 [de Joan Brocà, 1496], 198, 202 a 204, 212 [de Toni 

Calla, 1498] 

-Bagà, Llibre de comptes, consells i negocis de la vila: vol. 152 (1589-98) 

 

 ADPO. Archive départamentale des Pyrénées Orientales (Perpinyà)  

  -Fons municipal de Perpinyà 

    -Manual, v. XIII 

    -Llibre dels actes importants, AA 

                                                 
19

 Es tracta de documentació municipal que està classificada dins els fons notarials de l’ACA.  
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    -Llibre Verd Major 

    -Llibre Verd Menor 

    -Llibre I de provisions 

    -Llibres I i II d’ordinacions 

    -Llibre de les monedes 

    -Lligall de l’arxiu, 1526-1594 

 

 AHMSC. Arxiu Històric de la Selva del Camp  

  -Fons municipal de la Selva del Camp 

    -Actes municipals, 1499-1525, 1533-1534, 1543-1560, 1561-1562, 1565 

  -Fons de la Comuna del Camp de Tarragona 

    -Llibre d’acords, 1457-76 

 

 HL. Houghton Library, Harvard University (EUA)  

  -Joan Gili Collection of Catalan Manuscripts, #91 M-37 

 

 

Xarxa d’arxius comarcals de Catalunya 

 

 ACAC. Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (Valls)  

  -Fons municipal de Valls 

    -Llibres de Consells, 1501-20 

 

 ACAN. Arxiu Històric Comarcal de l’Anoia (Igualada)  

  -Fons municipal d’Igualada 

     -Liber Universitatis, 1467-68, 1470-71 

 

 ACAU. Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Urgell (La Seu d’Urgell) 

  -Fons municipal de la Seu d’Urgell 

    -Llibre d’acords, 1434-1506, 1506-79, 1579-1616 

 

 ACBC. Arxiu Històric Comarcal del Baix Camp (Reus)  

  -Fons municipal de Reus 

-Actes, 1444-66, 1466-85, 1493-1520, 1520-1531, 1556-1568, 1568-1581, 

1585-1593, 1593-1610 
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    -Llibre de Clavaria [de Jaume Joan], 1468 

    -Clavaria, Comptes, 1471-1499, 1554-1606 

 

 ACBEB. Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre (Tortosa) 

  -Fons municipal de Tortosa 

    -Provisions, 1463-1464, 1470-1471, 1472-1474, 1474-1476, 1493-1496 

    -Tresoreria, Llibre de compres de plata per a fer moneda, 1464-1474 

 

 ACBG. Arxiu Històric Comarcal del Bages (Manresa)  

  -Fons municipal de Manresa 

    -Manual de Consells, 1469-1480, 1480-1496 

    -Llibre Verd  

 

 ACCE. Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya (Puigcerdà)  

  -Fons municipal de Puigcerdà 

-Llibre de Consells, 1506-1511, 1511-1514, 1515-1517, 1517-1519, 1520-

1523, 1523-1526, 1573-1577 

    -Lligall de moneda 

    -Plec de moneda 

 

 ACN. Arxiu Històric Comarcal de la Noguera (Balaguer) 

  -Fons municipal de Balaguer 

    -Clavaria, Llibre del racional, 1454-1470 

    -Clavaria, Llibre de lletres de la paheria de Balaguer, 1464-1500 

 

 ACPE. Arxiu Històric Comarcal del Pla de l’Estany (Banyoles)  

  -Fons municipal de Banyoles 

    -Pergamins 

 

 

 ACSG. Arxiu Històric Comarcal de la Segarra (Cervera) 

  -Fons municipal de Cervera 

-Llibre de Consells, 1426, 1448, 1450, 1457, 1462, 1465, 1466, 1467, 1468, 

1469, 1475, 1476, 1478, 1479, 1485, 1486, 1492, 1494, 1495, 1508, 

1530, 1557, 1594-95, 1598 
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    -Llibre de Clavaria, 1465, 1488, 1490, 1495 

    -Consells de Vint-i-quatrena, 1561-1572, 1573-1584 

    -Llibre de Records, 1486-1495 

    -Notaments del Racional, 1507-1510 

    -Plec de Moneda 

    -Registre de lletres, 1406-1408 

 

 ACUR. Arxiu Històric Comarcal de l’Urgell (Tàrrega) 

  -Fons municipal de Tàrrega 

    -Llibres del Consell, 1463-1470, 1470-1475, 1480-1490, 1556-1567 

    -Llibre d’albarans, 1479-1490 

 

 ACVO. Arxiu Històric Comarcal del Vallès Oriental (Granollers) 

  -Fons municipal de Granollers 

    -Llibre del Consell, 1555-1572 

 

 ACVOC. Arxiu Històric Comarcal del Vallès Occidental (Terrassa) 

  -Fons municipal de Terrassa 

    -Llibre del Batlle 

 

  No he localitzat documentació rellevant per al període estudiat en els arxius 

comarcals de l’Alt Penedès (Vilafranca), Baix Empordà (Bisbal del Penedès), Baix 

Penedès (El Vendrell), Berguedà (Berga), Conca de Barberà (Montblanc), Maresme 

(Mataró), Montsià (Amposta), Priorat (Falset), i Solsonès (Solsona). 

 

 

Xarxa d’Arxius Municipals de Catalunya i Aragó 

 

 AHR. Arxiu Municipal de Riudoms 

   -Llibre d’actes, 1549-1575 

   -Llibre de comptes i de Consells, 1536-1569 

 

 AHT. Arxiu Històric de Tarragona 

   -Llibre del Consolat, (1484), 1494-1495, 1495-1497 
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   -Acords municipals, 1509-1510 

   -Correspondència divers, top. 7/52 

 

 AMAG. Arxiu Municipal d’Àger 

   -Llibre de Consells, 1417-1511 

 

 AMBAR. Archivo Municipal de Barbastro 

   -Actas del Ayuntamiento, legajo n. 1 

 

 AMBE. Arxiu Municipal de Bellpuig  

   -Llibre d’Acords, 1563 a 1583 

 

 AMCMO. Arxiu Municipal de Caldes de Montbui 

-Llibre del Clavari, 1473 [Benet Plans], 1476 [Pere Fuster], 1479 [Pere 

Boxedes], 1481-1482 [Pau Cavaller], 1482-1483 [Berenguer Fortuny], 

1484 [Pere Boxedes], 1487 [Joan Planes], 1510, 1512 [Joan Masdeu], 

1515 [Cristòfol Saplana], 1523 [Fuster] 

 

 AMGI. Arxiu Municipal de Girona  

   -Actes municipals, 1494 

   -Manuals d’acords, 1467 a 1535 

   -Llibres I i II de moneda 

   -Llibre Vermell 

   -Cartes reials 

 

 AML. Arxiu Municipal de Lleida  

-Consells generals, 1340-1341, 1346-1347, 1366-1367, 1371-1372, 1372-1373, 

1402-1403, 1434-1435, 1461-1462, 1468-1469, 1473, 1484-1486, 

1529-1532, 1533-1539, 1555-1559, 1586-1591, 1591-1599 
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-Consells particulars, 1420-1423, 1430-1435, 1453-1458, 1464-1467, 1481-

1483, 1487-1491, 1517-1521 

   -Llibre de seguretats de la ciutat de Lleida, 1505-1512 

   -Crims, 1406-1407, 1453, 1482-1483, 1485-1486 

   -Pergamins, privilegi n. 33 

   -Llibre del Compromís i sentència arbitral del terme d’Albarès 

 

 AMSFG. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols  

   -Acords municipals, 1484-1486 

 

 AMVI. Arxiu Municipal de Vic  

-Llibre d’acords, 1451-1478, 1478-1495, 1502-1534, 1535-1546, 1547-

1570,1641-1646 

   -Llibre VIII i XV de Privilegis 

   -Lligall de moneda (s. XVI-XVII) 

   -Clavaria, 1462-75 

   -Casa de moneda. Comptes de 1575 i 1576,
20

i quaderns i fulls solts 

-Llibre de receptoria de Gabriel Rovirola dels diners menuts fets i fabricats per 

la ciutat de Vic, 1511-1512 

  Alguns dels arxius municipals de possibles poblacions emissores consultats no 

contenen dades rellevants per al període estudiat. Es tracta dels arxius municipals 

d’Alcover (Alt Camp), Cambrils (Baix Camp), Cornudella (Priorat), Bagà (Berguedà), 

Constantí (Tarragonès), Flix (Terra Alta), Fraga (Baix Cinca, Aragó), Mont-roig del 

Camp (Baix Camp), el Morell (Tarragonès), Roda de Berà (Tarragonès), Sant Celoni 

(Vallès Oriental), Torredembarra (Tarragonès), Vila-seca (Tarragonès). 
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 Classificats com a comptes de la fabricació de menuts, de fet es tracta dels llibres de la Taula de 

Canvi de la ciutat. 
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Fons senyorials laiques  i eclesiàstiques 

 

  Inicialment havia pensat que el paper jugat per alguns senyorius jurisdiccionals en 

les diverses actuacions monetàries municipals havia estat prou important com per generar 

algun tipus de document escrit. Havia arribat a aquesta hipòtesi de resultes d’alguns indicis 

i creences que semblaven prou ferms. Per exemple, era plausible que algunes emissions 

locals que no tenien permís reial haguessin pogut batre moneda gràcies a una autorització 

senyorial en el cas, exclusivament, d’aquells senyorius que en algun moment de la història 

haguessin rebut delegació de la regalia monetària. Hi havia notícies que semblaven 

acceptar que algunes senyories eclesiàstiques (monestir de Poblet, capítols de les catedrals 

de la Seu d’Urgell i de Tarragona, la cartoixa d’Escaladei, el bisbat de la Seu d’Urgell) i 

algunes nobiliàries (els Montcada, els Cardona, els Pinós, etc.), gaudien de la facultat 

adquirida de poder autoritzar fabricacions monetàries. D’algunes d’aquestes notícies en 

parlaré més endavant, però avanço ara que l’abast de la intervenció senyorial en les 

actuacions municipals és molt més limitada del que podia semblar. He comprovat només la 

intervenció directa en alguns pocs casos, sobretot eclesiàstics, però tampoc he pogut afegit 

documents nous procedents d’aquests fons als pocs que ja coneixíem. No es pot descartar 

que s’hagi conservat documentació escrita interessant en els casos d’algun llinatge 

important exercit de senyoriu jurisdiccional (penso sobretot en els Cardona), però no m’ha 

semblat raonable invertir massa temps intentant accedir a uns fons de complicat accés 

sense saber l’abast del seu contingut.
21

  

 

 ACL. Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida 

  -Fons Capitular 

    -Actes Capitulars, 1536-1544 

    -Esborranys d’actes capitulars, 1537-1552 

 

                                                 
21

 Uns fons d’aquestes característiques són els de l’arxiu de la casa ducal de Medinacelli, 

microfilmats i depositats a l’Arxiu del Monestir de Poblet (AAP). Es tracta de 1.185 rotlles de 

microfilm que contenen documents dels senyorius de Vilamur, Arbeca-Juneda, Entença, Prades, 

Pallars, Cardona,  Montcada, o Cabrera, per citar només els que coneixem relacionats amb alguna 
població emissora de moneda municipal. El problema rau, però, en que aquests fons continuen 

inèdits o molt poc estudiats. Accedir-hi a la recerca de documents aïllats i d’una temàtica tan 

esporàdica és enfrontar-se a moltes probabilitats de fracàs. 
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 ACBC. Arxiu Històric Comarcal del Baix Camp (Reus) 

  -Fons de la Comunitat de Preveres de Sant Pere de Reus 

    -Resolucions, 1450-1589 

 

 

Altres fonts manuscrites: cartularis i notarials. 

 

  He recorregut a fons notarials en recerca de contractes de fabricació de moneda 

només en ocasions puntuals. La dificultat rau, com en el cas de les fonts senyorials, a la 

poca probabilitat de trobar la informació desitjada dins la immensitat dels protocols 

notarials conservats. És evident que molts contractes i pactes relacionats amb la fabricació 

de la moneda deurien quedar registrats per escrit i garantits amb la signatura notarial. De 

moment, però, són molt pocs els documents relacionats amb aquesta temàtica que han 

pogut ser descoberts. 

 

 ACBG. Bages (Manresa)  

  -Fons notarial de Manresa 

    -Manual del notari Saragossa 

 

 ACSG. Segarra (Cervera) 

  -Fons notarial de Cervera 

    - Joan Ponç, Manual, 1486-87 

    - Berenguer Gassó, Manual, 1480-1482 

    - Antoni Bonet, 1484-86 

    - Llorenç Serra, Manual, 1478-80 

    - Antoni Romeu, Manual, 1493-95 

 

 ACSU. Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell 

   -Dotaliorum Ecclesie Vrgellensis, Liber primus, f. 309. 
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 AEV. Arxiu Episcopal de Vic 

  -Fons notarials 

    - Manual del notari Joan Sallés, 1454 

    - Manual del notari B. de Prat, 1511 

 

 

1.2.2. Tractats, cròniques i compendis 

 

  He esmentat anteriorment les importants limitacions d’aquest tipus de fonts, i com 

aquelles afecten la seva credibilitat. Resumint-ho un cop més, la limitació consisteix en 

que el pensament monetari dels tractadistes i cronistes acostuma a aferrar-se a la moneda 

sana, a enyorar la moneda antiga i desapareguda, a negar per se la moneda fiduciària, i a 

considerar la moneda com una mercaderia. A casa nostra, tractats monetaris com els 

d’Arnau de Capdevila (Capdevila 1437; Zulaica 2001), o Jaume Callís (1556) són útils per 

donar fe de l’existència d’alguns determinats fenòmens monetaris, però interessen molt 

menys en tant que poc probables creadors de corrents d’opinió, o d’innovadores mesures 

efectives proposades i dutes a terme per a solucionar aquells problemes detectats. Els 

tractats estrictament tècnics, sense pensament monetari, basats en les matemàtiques i en les 

mercaderies (és a dir, aquells que mostren tècniques comptables i del món dels negocis) 

també duen informacions valuoses, sobretot pel que fa a la descripció d’espècies 

monetàries, tipus de canvi, preus i descomptes. És el cas dels manuals i tractats dels 

catalans Pere Miquel Carbonell (1490), Antic Roca (1564) i Antonio Campillo (1706); del 

mallorquí Joan Vatallol (1521), dels valencians Joan Andreu [Juan Andrés] (Andrés, 1515), 

Jeroni Cortés (1594) i Joan Baptista Coratjà (Corachan 1699), o els castellans Gaspar de 

Texeda (1546), Juan Pérez de Moya (1562), Juan de Arfe (1572) i Miguel Eleyzalde 

(1576). Entre les cròniques històriques que relaten esdeveniments monetaris de l’època 

estudiada destaquen les de Joan Pons (1444), Pere Tragó (1519), Henri Cook (1585), Joan 

Pau Xammar (1644), Diego Monfar (1652), Francisco de Zamora (1790), la de l’aragonès 

Vicencio Juan de Lastanosa (1681), o la del castellà Sebastián González de Castro (1658). 

  Més que no pas les esmentades fins ara, les fonts narratives més fiables són els 

dietaris i també aquells compendis legislatius que no es poden permetre les alteracions 

pròpies de la subjectivitat dels escrivans: 
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DGC. Dietaris de la Generalitat de Catalunya (1411-1713, 109 vols) [editat en 10 vols. 

entre 1994 i 2008]. 

    -Vol. I: 1452, 1454, 1455, 1457 

 

 DFVP. Dietari de la fidelíssima  vila de Puigcerdà [editat el 1977]. 

 

Dietari. Dietari Manual de Novells Ardits, vulgarment apellat Dietari de l’Antich 

Consell Barceloní (1390-1839, 49 vols.) [editat a partir de 1892]. 

    -Vol. II: 1459, 1465 

 

Rúbriques. Cerimonial dels magnífichs consellers y regiment de la ciutat de Barcelona 

(Rúbriques de Bruniquer) [editat en 5 vols. entre 1912 i 1916]. 

    Vol. IV: apartat moneda 

 

 

1.2.3. Monedes conservades 

 

  Paral·lelament a l’anàlisi dels documents, he intentat atribuir emissions mitjançant 

l’estudi de les monedes conservades a monetaris públics i privats, tenint en compte que 

moltes d’elles restaven mal classificades cronològicament i/o geogràficament. Al mateix 

temps, l’observació de les peces m’ha permès relacionar llur heràldica i simbologia amb 

les poblacions emissores i les seves senyories. Tot plegat ho he dut a terme tenint en 

compte les dificultats esmentades en el capítol anterior sobre la credibilitat de les dades 

que aparentment ens proporciona l’observació de les monedes físiques. 

  Entre les col·leccions examinades directament o bé a través dels arxius d’altres 

investigadors, cal destacar els fons següents: 

 

Col·leccions públiques 

 

-Gabinet Numismàtic de Catalunya (Barcelona) 

-Museu Puig (Perpinyà) 

-Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 
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Col·leccions privades amb projecció pública 

 

-Museu-Arxiu de Peralada  

-Museu Cerralbo (Madrid) 

-Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) 

-Real Academia de la Historia (Madrid) 

 

Col·leccions privades 

 

  Són molts els col·leccionistes que m’han obert les portes de casa seva i m’han 

permès el lliure accés a les monedes de llurs col·leccions. Sempre sense demanar-me res 

a canvi. A diferència del que en el seu moment van poder fer Salat i Botet, no crec 

convenient desvetllar els seus noms. Els anomenaré: B, D, E, i G. 

  També he consultat els fons publicats de les col·leccions de l’antiga Banca 

Catalana (CBC), de Caixa Sabadell (CCS) i de La Caixa (CLC). 

 

Arxius d’entitats 

 

  He consultat també les col·leccions d’empremtes del Cercle Filatèlic i 

Numismàtic de Barcelona, així com els catàlegs impresos de les subhastes i vendes 

comercials de cases com Aureo & Calicó (Barcelona), Martí Hervera & Soler Llach 

(Barcelona), Asociación Numismática Española (Barcelona), Cercle Filatèlic i 

Numismàtic de Barcelona, Vico (Madrid), Herrero (Madrid), Cayón (Madrid), Pliego 

(Sevilla), Numismàtica Sabadell (Sabadell), Numafil Tarraco i P. J. Arriols 

(Tarragona/Barcelona), entre d’altres de menor importància. 
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1.3. 

Bibliografia 

 

 

  En tot aquest estudi he utilitzat la citació bibliogràfica d’autor i any, dita 

americana. Les pàgines referenciades en aquestes citacions són sempre les de les obres 

originals relacionades a la llista que ve a continuació. Les excepcions són assenyalades 

amb un asterisc després de l’any en els casos de les obres traduïdes (assenyalast entre 

claudàtors a la lista), en els quals caldrà considerar els números de pàgina com relatius a 

les traduccions. 

  He dividit les fonts bibliogràfiques utilitzades en diversos blocs temàtics, 

precedits per una selecció d’obres de referència. L’esquema és el següent: 

 

  A- Obres de referència 

  B- Fonts documentals i numismàtiques 

  C- Teoria monetària i història del diner 

  D- Municipalitat i monografies locals 

  E- Moneda catalana i de la Corona d’Aragó en general 

  F- Moneda municipal: aportacions documentals 

  G- Moneda municipal: identificació de peces 

  H- Moneda estrangera  

 

 

A.- Obres de referència 

 

Agustí (1587) AGUSTÍ ALBANELL, A., Diálogos de medallas, 

inscripciones y otras antigüedades de Tarragona, 

Tarragona, 1587. 

Alart (1878) ALART, JULIÀ BERNAT, Privilèges et titres relatifs aux 

franchises, institutions et propriétés communales de 

Roastillon et de Cerdagne, Perpignan, 1878. 

Alfaro et Alii (2009) ALFARO ASINS, C., MARCOS ALONSO, C., OTERO MORÁN, 

P., i GRAÑEDA MIÑÓN, P., Diccionario de numismática, 

Ministerio de Cultura, Madrid, 2009. 

Amandry (1987) AMANDRY, Michel (Dir.), Dictionnaire de numismatique, 

Larousse, París, 1987. 

Alsina et Alii (1996) ALSINA, C., FELIU, G., i MARQUET, LL., Diccionari de 

mesures catalanes,  Barcelona, Curial, 1996. 
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Aulestia (1922) AULESTIA PIJOAN, A., Història de Catalunya, Barcelona, 

Ed. Miquel Seguí, 1922. 

Balaguer (1991)  BALAGUER PRUNÉS, A. M., “Sobre els orígens de l’impost 

del monedatge a Catalunya (segles XI-XIII), Glaux. 

Collana di Studi e Ricerche di Numismatica (Ermanno A. 
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Balaguer (1992)  MESTRE CAMPI, J. (Dir.), Diccionari d’Història de 

Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1992 [Redacció 

d’entrades numismàtiques a cura d’Anna Maria 

Balaguer]. 

Balaguer (1999)  BALAGUER PRUNÉS, A. M., Història de la moneda dels 

comtats catalans, SCEN, Barcelona, 1999. 

Barceló (1993) BARCELÓ PERELLÓ, M., “Moneda fiscal i moneda feudal: 

una proposta de diferenciació”, a Gaceta Numismática 

111, Barcelona, ANE, 1993, p. 67-70. 

Barceló/Retamero (1996) BARCELÓ, M. i RETAMERO, F., “From cops to coin: which 

way back?”, a Gaceta Numismática 122, Barcelona, ANE, 

1996, p. 60. 

Batlle (1973) BATLLE GALLART, C., La crisis social y económica de 

Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona, CSIC, 

1973, 2 volums. 

Batlle (1988) BATLLE GALLART, C., L’expansió baixmedieval. Segles 

XIII-XV, Vol. III de: VILAR, Pierre (Dir.), Història de 

Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1988.  

Benito (2009) BENITO MONCLÚS, P., “Retour au Toulousain. Famines 
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l’époque du comte Raimond Borrell (1000-1018)”, dins 

DENJEAN, C. (ed.), Soures sérielles et prix au Moyen Âge. 

Travaux offerts à Maurice Berthe, Toulouse, Méridiennes, 

2009, p. 43-80. 
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1225), Oxford, Oxford University Press, 1979. 
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1.4. 

La moneda: paradigmes interpretatius 

 

 

 

1.4.1. Origen i funció de la moneda 

 

  Miquel Crusafont (1996a: 14), recercant l’essència de l’objecte, es fa seva la 

definició de moneda següent:
22

 “Moneda és la mesura de valor”. En tant que concepte 

abstracte, la definició encaixa prou bé en l’essència del que anomenem “moneda de 

compte”, que és un concepte també abstracte. Però difícilment podem aplicar-la a un 

objecte real i material, com ho és la moneda efectiva.
23

 La necessitat de tenir dues 

definicions diferenciades per als dos tipus de moneda
24

 és perquè no sembla que 

l’existència d’una comporti necessàriament l’existència de l’altra. Millor dit, si bé 

l’existència de la moneda de compte (mesura de valor) és provada a la majoria de (a 

totes?) les societats històriques, en canvi la moneda efectiva no sempre ha existit.
25

 

Podem convenir que uns béns o uns serveis es poden valorar (o mesurar llur valor) 

sense que, forçosament, s’hagin d’intercanviar per monedes efectives. Per tant, la 

definició de moneda efectiva ha de ser diferent de la de moneda de compte. Jo l’he 

intentat buscar i, en primer lloc, m’he preguntat si l’essència d’aquesta moneda efectiva 

calia buscar-la en el seu ús o funcionament, o bé en el seu origen. I he arribat a la 

conclusió que l’ús pot ser circumstancial, que pot variar d’un moment històric a un 

altre, d’un tipus de societat a un altre o, com a mínim, pot ser subjecte de debat i 

controvèrsia. En canvi, l’origen ha de ser només un, i allí retrobarem l’essència de la 

seva existència i, per tant, la definició de l’objecte estudiat en aquesta tesi. 

                                                 
22

 La definició és una adaptació de la de De Jaucourt, apareguda al volum X de l’Encyclopédie de 

Diderot i D’Alembert: “un signe que représente la valeur, la mesure de tous les valeurs d’usage, et 
est donné comme le prix de toutes choses”. 

23
 De fet el mateix Crusafont s’adona de la dificultat “Tampoc aquesta definició no és completament 

exacta i rigorosa, perquè les pressions especulatives poden fer créixer o minvar el valor del diner. 

Ens falla, per tant, una de les bases de tot instrument de mesura: la seva immutabilitat” (Crusafont, 

1996a: 14). 
24

 Vegeu més endavant la distinció a les p. 119-120. 
25

 Uns exemples medievals propers, entre d’altres, són els de Castella, Galícia o Navarra dels segles 

X i XI (Sánchez Albornoz,1960; Isla, 1991; Ladero, 2000: 129-130). 
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  Abans de presentar la meva definició de moneda (efectiva),
26

 cal que exposi les 

altres definicions que històricament han estat acceptades o valorades, especialment 

aquella definició, de tarannà comercial, que és la que ha estat més difosa i més 

àmpliament acceptada, que diu així: la moneda és un instrument l’origen del qual ha 

estat tradicionalment interpretat com el resultat de la necessitat de la població 

d’intercanviar l’excedent de producció sense recórrer a l’incòmode bescanvi de 

productes. Aquesta interpretació no és antiquada ni passada de moda, ben al contrari, 

continua vigent i majoritàriament emprada per estudiosos i divulgadors. Però, al meu 

entendre, aquesta concepció no pot ser considerada, a efectes pràctics, més que com una 

sistemàtica mala interpretació.  

 

 

Nicolau d’Oresme: la moneda, un bé públic de funcionalitat comercial 

  

  La teoria que la moneda és un bé comú, creada per a facilitar les transaccions 

comercials es devia arrossegar des de temps antics. El pensador que va aconseguir 

difondre-la i perpetuar-la és Nicolau d’Oresme (c.1323-1382), bisbe de Lisieux i 

conseller de Carles V de França.
 27

 No va ser el primer,
28

 però és el que ha resistit el pas 

del temps i el que ha influït en més autors posteriors.
29

 Nicolau d’Oresme era un 

pensador avançat per a l’època. i algú que no dubtava en qüestionar la doctrina que li 

venia donada d’antuvi. Per exemple, Oresme va combatre el racisme, va especular amb 

la possibilitat de l’existència d’altres mons habitats a l’univers, i va defensar la teoria 

                                                 
26

 Malgrat que sóc conscient de la inexactitud del mot, d’aquí en endavant utilitzaré simplement la 

paraula “moneda” per a designar la moneda efectiva.  
27

 Una introducció sobre Oresme i la traducció espanyola de la seva obra Tractatus de origine et 
natura, iure et mutationibus monetarum les trobareu publicades per Josep Hernando (1981). També 

Peter Spufford en parla llargament (1988: 372-409). Recentment alguns partidaris d’Oresme també 

han publicat la seva obra (Hülsmann, 2004; Johnson, 2009). De fet, no és estrany que un 

posicionament ferm com el d’Oresme sorgís a París, ja que cal encabir-lo en un context de 

continuades mutacions monetàries a França per culpa de la guerra (Lafaurie, 1951; Spufford, 

2000). Vegeu, en especial, l’esquema que Marc Bompaire i Françoise Dumas (Bompaire / Dumas 

2000: 597-608) presenten sobre les alteracions monetàries del regnat de Felip el Bell (1285-1314), 

“le roi faux-monnayeur” segons els autors. 
28

 Abans d’Oresme, s’havien acostat als seus plantejaments pensadors com Pere Joan Oliu (Olivi) 

(1248-1298), Peter de la Palu (c.1275-1342) i després Guiu Terrena (d.1342), els quals 

assenyalaven que el rei que només pensa en si mateix en qüestions monetàries és un tirà (Spufford, 

2000: 66).  
29

 Abans del segle XIX, Oresme va influir prou en autors com Martín Azpilcueta (1492-1586) 

(Muñoz de Juana, 1998), Giovanni Aquila (1591), Jean Bodin (1591), René Budel (1591) o el 

mateix Mirabeau  (1790) o, a casa nostra, Jaume Callís (1429). 
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que és la Terra la que es mou i no els cossos celestes. En economia va sostenir que la 

moneda era un producte originat pel mercat i no per l’estat, que era una mercaderia més 

i no només un mitjà d’intercanvi. Creia que originàriament, havien estat particulars els 

qui certificaven la finesa dels metalls preciosos emprats com a moneda en llurs 

transaccions. I creia que els problemes monetaris van començar quan els estats van 

començar a falsificar la finesa d’aquests metalls i van provocar, conseqüentment, 

inflació, i que aquests problemes monetaris van empitjorar quan l’Estat va nacionalitzar 

la moneda (Hernando, 1981: 37). Oresme, però, medieval com era, acceptava la 

intervenció monopolística dels reis en l’emissió de la moneda, però els recordava que la 

moneda era un bé d’utilitat pública que ells s’havien apropiat, i els exigia reduir al 

mínim els guanys en la seva fabricació, alhora que trobava inacceptables la usura, la 

mutació, el canvi i l’acumulació de monedes. Oresme no discutia el dret d’encunyar 

dels reis, però atorgava la propietat darrera de la moneda al poble (Hernando, 1981: 49-

50).  

  Dels suposats inicis privats de la moneda, ni Oresme ni ningú ha aportat mai cap 

prova favorable, més enllà de la plausibilitat del procés. Modernament, la concepció 

comercial d’Oresme va ser fonamentada al segle XIX per un dels fundadors de l’Escola 

Austríaca d’Economia, Carl Menger (1892), i després, com ja he avançat, recurrentment 

adoptada al llarg del segle XX (Hicks, 1969;  Spufford, 1988). És cert que no és gratuït 

que hom hagi relacionat l’origen de la moneda amb el comerç atès que, com bé observa 

Hicks (1960: 58), l’evolució del mercat del troc implica l’establiment d’uns productes 

fàcils d’emmagatzemar, de fàcil liquiditat, cobejats per tothom i que, en un moment 

donat, puguin actuar com a mesuradors del valor dels béns d’intercanvi. Uns productes 

que compleixen aquests requisits són, òbviament, els metalls preciosos. Oresme, 

Menger i Hicks, i tots els que s’han fet seva aquesta evolució mercantil, han pressuposat 

que els metalls preciosos s’havien de convertir, indefectiblement, en mesures de valor 

acceptades per tothom. Però aquest procés de conversió, com ja he advertit, no 

l’expliquen del tot. El resultat final podia ser molt còmode i pràctic, cert, però com 

s’arribà a l’acceptació general d’una mesura de valor? Doncs, segons aquests autors, 

s’hi arribà d’una forma natural, sense intervenció del poder.
30

 La darrera frase de 

l’article de Menger (1892) és molt explícita en aquest sentit: 

                                                 
30

 Per exemple, Menger (1892) diu textualment que “Money has not been generated by law. In its 
origin it is a social, and not a state institution. Sanction by the authority of the state is a notion 

alien to it”. I el mateix teòric conclou el procés així: “It was the just apprehending of their 
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  “All these (institutional) measures nevertheless have not first made 

money of the precious metals, but have only perfected them in their 

function as money”. 

  Segons aquest autor, les lleis polítiques no van crear el diner sinó que només van 

perfeccionar els metalls preciosos funcionant com a diner. És aquí on rau el malentès. Al 

segle XIX i a bona part del segle XX, quan es parlava de moneda es pensava en metalls 

preciosos: l’or i l’argent. Es pensava exclusivament en aquests dos metalls perquè eren 

els metalls dominants en la història de la moneda occidental. Però la moneda és 

quelcom més que un metall preciós,
31

 i és quelcom més que un invent occidental. De 

fet, al segle VII aC,  al mateix temps que a Egina i Lídia es creava la moneda basada en 

l’or i en l’argent, a la Xina es creava basada en el bronze (Hartill, 2007: 6). Però el 

bronze no és un metall preciós, i per tant no resisteix les formules ni els processos 

proposats per Oresme, Menger, Hicks i companyia. 

  Malgrat tot, la teoria va ser i ha estat acceptada per molts pensadors, i la prova és 

que ha resistit el pas dels segles. El pensament d’Oresme ha aportat bons fonaments a la 

teoria econòmica de Hayek i de l’Escola Austríaca d’Economia (o Escola de Viena), en 

bona part matriu del pensament liberal modern.
32

 L’arrelament de la teoria de l’origen  

comercial en pensadors i economistes ha facilitat, al llarg dels segles, l’arrelament en 

historiadors, periodistes i, és clar, tertulians. Continua sent, doncs, la teoria 

majoritàriament acceptada sobre l’origen del diner i de la moneda. Per tant, és rar trobar 

estudis, de recerca o divulgatius, que, al parlar sobre la moneda, s’atreveixin a no 

relacionar-la obligatòriament amb el mot “comerç”. El mateix Henri Pirenne, per 

                                                                                                                                               
individual self-interest which brought it to pass, that all the more economically advanced nations 

accepted the precious metals as money as soon as a sufficient supply of them had been collected 

and introduced into commerce”. És a dir que, segons l’autor, va ser la necessitat de les nacions (o 

diguem-li comunitats) el que va portar, de manera natural, a la conversió dels metalls preciosos en 

moneda, tant bon punt en van poder arreplegar suficient quantitat.  
31

 Insistint una mica més amb el tema, s’utilitzen els termes primitive money o premoneda per a 

designar no només els metalls preciosos, sinó també collarets, metalls vils manufacturats, petxines 

i caorís i altres objectes utilitzats antigament com a béns cobejats de fàcil intercanvi (Einzig, 1949). 

Cal considerar-los veritables monedes? La seva funció no és comparable a la protagonitzada per les 

monedes posteriors. 
32

 De fet seguidors actuals de l’Escola Austríaca continuen reivindicant l’obra d’Oresme, com ara 

des del Ludwig von Mises Institute (Auburn, Alabama), responsables d’una edició del seu tractat  

(Johnson, 2009) on es pot llegir aquest comentari “Oresme was the first theorist to present a fully 
worked out ethics of money, one that shows the sheer immorality of government monopoly over 

money and the social effects of debasement”. O un altre exemple, de la mateixa procedència, el 

trobem en Hülsmann (2004), el qual diu textualment “nótese que Oresme dice que no fue el estado 
quien ordenó sabiamente la creación de monedas, sino que fueron ʽlos sabiosʼ —élites naturales 

en una sociedad libre— quienes la crearon. Por lo tanto, ¿dónde entra en juego el estado aquí? ”. 
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exemple, a propòsit de l’emissió única de diners d’argent en època carolíngia, creia que 

“le nouveau système, mono-métalliste argent, correspond à la regression économique à 

laquelle on est arrivé” (Pirenne, 1937: 221-224). Un dels principals responsables de la 

continuïtat d’aquest discurs és Peter Spufford i l’èxit indiscutible de la seva obra Money 

and its use in Medieval Europe (Spufford, 1988). És cert que sembla que la tendència va 

canviant poc a poc, però de moment el paradigma comercial continua mostrant-se força 

sòlid. Per exemple, en una ben difosa història del diner patrocinada pel British Museum, 

els autors Catherine Eagleton i Jonhatan Williams apunten ja cap a l’origen polític de les 

monedes a l’insistir repetídament, al llarg del primer capítol, en la intervenció de l’Estat 

com a promotor de la moneda però, en canvi, a l’arribar a les conclusions d’aquest 

mateix capítol, no s’atreveixen a manifestar-ho amb claredat i conclouen que “queda 

claro por los párrafos anteriores que los orígenes y la extensión de las monedas de 

plata tiene diferentes explicaciones posibles” (Eagleton / Williams, 1997*: 29). De fet, 

en qualsevol estudi protagonitzat per la moneda o el diner és habitual intentar relacionar 

aquestes conceptes amb el comerç o amb activitats econòmiques relacionades.
33

 Així, 

l’augment o el descens de les activitats comercials se sol prendre com a un bon 

indicador del creixement o disminució de l’ús de la moneda entre la població.
34

 

 

 

Teories alternatives: el deute, el temple, el fisc, el finançament. 

 

  Una varietat de la teoria comercial és la proposada recentment per David Graeber  

(2010) i acollida entusiàsticament per alguns pensadors actuals, anomenem-los 

“alternatius”.
35

 Graeber creu que el diner es va crear a partir del crèdit. Opina que abans 

que existissin les monedes, el món estava dividit en deutors i creditors, i que aquests 

darrers necessitaven algun document per recuperar els béns prestats quan fos necessari. 

                                                 
33

 Per exemple, Miguel Ángel Ladero Quesada, repassant la manca d’emissions monetàries de la 

Castella dels segles IX-XI, afirma que “los reyes asturianos y leoneses no acuñaron moneda, por 
motivos que desconocemos suficientemente aunque deben referirse tanto a la falta de necesidad 

económica como al insuficiente ejercicio de sus prerrogativas políticas”, i afegeix que les activitats 

comercials no es van interrompre en aquest període i recorda que a Astúries es practicava el troc i i 

que a Galícia les referències monetàries són constants als documents (Ladero, 2000: 129-130).  
34

 Per exemple, Mercedes Rueda  assenyala l’increment del comerç i l’augment de la població com a 

causants dels inicis de les emissions de moneda castellana a Toledo, després de la seva conquesta 

per Alfons VI (Rueda Sabater, 1991). 
35

 Bé, potser exagero al pluralitzar, però penso, a casa nostra, en la difusió que Jordi Griera ha fet pel 

país, durant l’any 2012, de l’obra d’Agustí Chalaux (1984 i 1985), defensor de la “moneda 

nominal” i la “moneda telemàtica” com a resposta a la societat capitalista en la que vivim.  
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Per això es va haver d’inventar la moneda, que en els inicis devia ser, forçosament, 

personalitzada i vinculant entre un deutor i un creditor particulars. La teoria de Graeber 

és una variant de l’anterior de Menger que compta amb l’avantatge d’explicar amb 

detall el procés evolutiu fins a la creació de la moneda. Com la de Menger, tampoc 

necessita la intervenció de l’Estat ni del poder establert.  

 

  Una altra teoria alternativa força original és la que fa derivar la creació de la 

moneda de les pràctiques religioses al temple. Seaford (2004) considera que va ser la 

necessitat i pragmatisme dels santuaris, que necessitaven redistribuir els metalls 

preciosos que rebien en donació per tal de satisfer pagaments per serveis, el que va 

originar les monedes tal com les coneixem (Seaford, 2004: 110). Es tracta, doncs, d’una 

visió antropològica, allunyada de la teoria comercial, sobretot en la manera que defineix 

el perquè de les marques empremtades a les monedes. Així, diu Seaford: “el segell a les 

primeres monedes no era un signe de qualitat (o quantitat), sinó més aviat una garantia 

d’obtenir el reemborsament...  La moneda és acceptada no només pel seu valor 

intrínsec, sinó per la confiança...” (Seaford, 2004: 136). No tinc elements per rebatre la 

teoria de Seaford, que crec cal considerar plausible. Ara bé, les seves consideracions 

sobre les empremtes de les primeres monedes i sobre la confiança també em fan pensar 

que no està massa allunyada (i fins i tot pot ser complementària) de la teoria cartalista o 

financera, que exposaré a continuació. 

  Segons la teoria cartalista és l’Estat el que origina la moneda.
36

 Aquesta teoria fou 

primer anunciada per l’alemany George Friedrich Knapp (Knapp, 1918) i després 

continuada, pel grup de Cambridge proper a Keynes, i per seguidors com Abba Lerner, 

P. H. Wicksteed, Charles Goodhar o Alla Semenova. Actualment, l’anomenat cartalisme 

constitueix una de les bases de la Teoria Monetària Moderna (TMM) que és un corrent 

de pensament proper a economistes postkeynesians (i aquí és on retrobem un altre cop 

la rivalitat entre Keynes i Hayek, i entre intervencionisme i liberalisme). Segons la 

teoria cartalista, una moneda té un determinat valor perquè l’Estat així ho determina, i 

no pas per res més. Més exactament, encara, l’origen i funció primordial de la moneda 

cal cercar-lo en el fet que l’Estat produeix "fitxes" que els ciutadans cobegen o troben 

convenient obtenir perquè, en darrera instància, el mateix Estat només accepta aquestes 

fitxes com a mitjà de pagament del deute obligatori que imposa sobre els habitants dels 

                                                 
36

 Cartalisme prové del llatí charta i fa referència al document oficial necessari i previ a la creació de 

la moneda.  
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territoris que controla. I la funció de la moneda com a "facilitadora del comerç" és 

posterior i secundària (Hudson, 2003: 39-76; Henry, 2004: 79-98; Semenova, 2011). 

  Una posició intermèdia és la de Fèlix Retamero, el qual desenvolupà alguns 

aspectes teòrics de gran interès a la seva tesi doctoral, publicada l’any 2000. Per 

exemple, criticava els qui defensen un únic origen comercial de la moneda, fins i tot en 

aquells autors que no ho fan clarament al camuflar-ho en suposades qüestions 

econòmiques, o denunciava la versió d’altres autors que afirmen que una emissió 

monetària es pot produir “espontàniament” (Retamero, 2000: 82-83). Però seguint en 

part les idees de Christopher J. Howgego (1990), l’autor es decantava finalment per 

considerar que les dues teories principals sobre l’inici de la moneda (la comercial i la 

financera) són certes i, per tant, no es poden contraposar: “Que la moneda s’utilitzés per 

a cobrir despeses estatals (finantial reasons) i que, a més, intervingués en les 

transaccions, no tan sols és compatible, sinó que difícilment, per seguir existint com a 

moneda, podria ser altrament... Les dues «raons», elaborades sobre condicions inicials 

vertaderes, poden ser respectivament il·lustrades de manera indefinida” (Retamero, 

2000: 84-85). És a dir, que tant Howgego com Retamero traslladen a l’inici de la 

invenció de la moneda els múltiples i diferenciats usos o circuits monetaris existents.  

 

 

El concepte redundant de moneda fiscal 

 

  L’axioma del meu treball de recerca és l’origen polític, basat en les necessitats 

fiscals i financeres, i no pas l’origen comercial i, menys encara, espontani. La definició 

de moneda que en resulta, doncs, des de la perspectiva d’aquest enfoc, podria ser la que 

segueix: allunyada dels interessos comercials, la moneda, expressió del poder polític, va 

sorgir arran de la necessitat de fiscalitzar la població i aconseguir finançament pels 

projectes i objectius concebuts pels governants. La moneda es va crear quan el poder 

polític es decidí a garantir el valor de canvi d’un objecte determinat (l’or i l’argent a 

Grècia; el bronze a la Xina) i a obligar-ne l’acceptació entre la població. És a dir, d’una 

manera abreujada: la moneda és l’instrument de pagament amb el qual el poder 

polític mesura els recursos econòmics de l’administració i facilita la seva 

distribució així com la recaptació d’excedents.
37

 

                                                 
37

 La definició clàssica de moneda, que fins ara m’havia estalviat de citar, és la de Sant Isidor de 
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  Cada cop que un govern acorda una emissió monetària ho fa motivat per una 

necessitat de finançament determinada. No és espontània, no és arbitrària. El 

finançament sempre és a l’origen, com en els casos en que un govern introdueix un nou 

impost aplicable sobre la població. Es poden adduir més proves d’aquesta vinculació 

entre el poder i l’origen de la moneda. La més immediata és que la paraula grega 

nomisma (moneda) sembla derivar de la paraula nomos (llei). Però també és un bon 

indici que grans societats comercials de l’Antiguitat, com els egipcis o els fenicis, no 

necessitessin inventar la moneda per dur a terme la seva activitat. D’altra banda, al llarg 

de la història, els tallers monetaris o seques s’han multiplicat precisament en els 

períodes bèl·lics, quan les autoritats militars han necessitat més recursos per a mantenir 

les tropes, i no pas en els períodes de pau i bonança econòmica. Tot i que és obvi que el 

comerç quedà indefectiblement lligat a la moneda des de l’aparició d’aquesta, seria 

absurd oblidar o minimitzar la seva seminal funció fiscal o de finançament de l’erari 

públic. Precisament per aquesta funció, la fabricació de moneda ha estat sempre una 

prerrogativa (una regalia) de les autoritats més elevades, mai dels comerciants. I quan, 

com en el cas de la moneda municipal, han estat particulars o autoritats menudes les que 

han fet ús d’aquesta prerrogativa, ha estat sempre per delegació confirmada o 

consentida de l’autoritat superior. A l’encarar la meva recerca he trobat imprescindible 

començar amb la definició prèvia de la moneda segons el seu origen, tal com la 

consideraré a les pàgines que segueixen. M’ha semblat que calia fer-ho per justificar 

vies i camins que he desestimat explorar. Per exemple, segons aquestes consideracions, 

no es pot deduir quines poblacions van fabricar moneda en el passat a partir d’una 

recerca basada en les que celebraven un mercat més exitós, o les que percebien més 

drets d’entrada de mercaderies a la duana. Aquesta recerca conduiria al no res. Perquè 

no són les poblacions comercials les que baten moneda, sinó les poblacions on resideix 

el poder polític o el poder militar exercint de poder polític.  

 

  Em sembla molt interessant el debat sobre l’existència o no de models de moneda 

diferenciats segons la tipologia de la societat que la fabrica i fa circular. Per exemple, 

Miquel Barceló publicà l’any 1993 un article amb un suggeridor títol: “Moneda fiscal i 

moneda feudal: una proposta de diferenciació” (Barceló, 1993: 67). Barceló 

                                                                                                                                               
Sevilla: “In numismata tria quaeruntur: metallum, figura et pondus. Si ex iis aliquid defuerit, 

numisma non erit”. Es tracta, però, d’una definició estrictament formal, gens essencial. Tenir-la en 

compte implica prescindir del sentit pràctic que sempre han tingut les actuacions monetàries i la 

conseqüent eliminació històrica d’un o de dos  (metall i pes) dels tres atributs destacats per Isidor.   
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argumentava que la moneda dels sobirans omeies d’al-Andalus, dels segles VIII a X, 

oferia un exemple clar del que ell anomenava “moneda fiscal”, la definició de la qual 

seria la següent: “La moneda fiscal és aquella que és batuda en règim estricte de 

monopoli ‘legalment’ fonamentat, per un Estat i és aquest mateix Estat encunyador el 

que l’imposa a la societat a traves d’un mecanisme consistent en les despeses estatals i 

la demanda de moneda, en les condicions que aquest Estat decideixi, com a pagament 

fiscal”. Inicialment, Barceló no s’ha atrevia a donar una definició de la moneda que 

anomenava “feudal”, la qual considerava diferent i només constatava que: “La moneda 

feudal és només una eina subalterna... en la captura de producció pagesa. En rigor, en 

les societats feudals la forma principal de captura de producció pagesa és la renda. És a 

dir, una demanda coactiva, legalment fonamentada, de producte i treball. La moneda, en 

principi, és absent del circuit expropiador tot i que es produeix posteriorment un canvi, 

de cronologia poc clara, i part de la demanda de renda és exigida en moneda” (Barceló, 

1993: 69). Posteriorment el mateix Miquel Barceló i Fèlix Retamero (Barcelo / 

Retamero, 1996; Retamero, 2000) desenvoluparen aquesta diferenciació entre moneda 

fiscal i moneda feudal en un article publicat en anglès: “The ‘purest’ feudal coin issues 

was, then, to create the bassis, through a curiously perverse feed-back, upon which to 

establish taxes on the very production of coins”. Resumint, segons aquests autors la 

moneda feudal seria un artifici creat perversament per incrementar la renda capturada 

als pagesos, una moneda que es fabricava, no amb la idea de fer-la circular entre la 

població i facilitar la recaptació de la renda, sinó com a instrument necessari per a crear 

nous impostos (impost sobre la fabricació, impost sobre la no mutació de la moneda, 

etc.) amb els que oprimir a la població. Un altre teòric que va afavorir la diferenciació 

proposada per Barceló i Retamero és Michael Hendy (1989), el qual diferenciava al seu 

torn entre moneda “antiga” (la dels romans) i moneda “nova” (la dels merovingis en 

endavant) i assenyalava que aquesta darrera es caracteritzava per permetre la 

participació d’interessos “privats” en la producció.
38

 

  Considero aquestes diferenciacions redundants. La suposada moneda feudal no 

podia exercir aquest paper de propiciador de nous impostos si, prèviament, hom no 

hagués trobat mecanismes que obliguessin l’acceptació de la moneda i la posterior 

devolució, via impostos o renda monetària, a l’autoritat emissora. I aquests mecanismes 

                                                 
38

 Un dels motius assenyalats per Hendy per justificar aquesta participació privada era el comprovar 

la proliferació de seques a l’època merovíngia i carolíngia (Hendy, 1989: 39; 74). És a dir, Hendy 

argumentava que la profusió de llocs d’emissió equivalia a la profusió de poders polítics locals, 

que ell anomenava privats. 



 

- 111 - 

 

previs, allunyats de l’intercanvi comercial espontani, ens remeten forçosament als 

mateixos que trobàvem esmentats a la definició de la moneda fiscal. Que la moneda dels 

estats feudals, o la d’altres formacions socials, ocupi un lloc subaltern es deu a un 

menor grau de complexitat i eficàcia de l’Estat que la fabrica, i no pas a un origen i ús 

diferenciat de l’instrument. Segons la meva concepció, la moneda feudal és també una 

“moneda fiscal o financera” en el sentit que Barceló atorga a aquest concepte, en tant 

que compleix els termes de la definició proposada. En el fons, Barceló i Retamero es 

veuen obligats a diferenciar i definir les dues monedes (fiscal i feudal) perquè no els 

acaba de encaixar el model “comercial” d’ambdues monedes. Considero que n’hi ha 

prou en menysprear-lo, i les dues monedes queden igualades en funció i destinació. Per 

exemple, Barceló critica una idea que segons ell difonen els llibres de Hodges (1982; 

1989) i altres treballs de l’època, i que implícitament considera l’existència d’un Estat 

feudal “benevolent que encunya monedes per tal de facilitar els intercanvis comercials” 

(Barceló, 1993: 69). A Barceló li grinyola aquesta frase i la vol rebatre, però en lloc 

d’encarar-se amb la segona part “facilitar els intercanvis comercials”, prefereix rebatre 

la primera “l’Estat benevolent”. De fet, quan ell assenyala que aquest Estat no és 

benevolent i que es produeixen “resistències pageses” a la monetarització, posa en 

evidència que el que realment està en qüestió és la funció comercial de la moneda.
39

  

 

 

1.4.2. Consideracions prèvies sobre la moneda i la Numismàtica 

 

  Un cop analitzat l’origen i la funció de la moneda és convenient reflexionar sobre 

algunes qüestions relacionades amb el seu estudi i comprensió. Una primera 

consideració prèvia és la certesa que la moneda no és un instrument democràtic. De 

fet, poques coses al món funcionen de manera democràtica. És una realitat que no ens 

hauria d’estranyar. En canvi, no es rar que els investigadors iniciem treballs de recerca 

concebuts, per exemple, per a demostrar realitats tan “sorprenents” com que a tal segle 

les monedes d’or no arribaven a les classes més populars sinó que se les intercanviaven 

                                                 
39

 Les resistències a la monetarització han estat ben assenyalades per Bisson (1979; 1987; 1996) per 

als comtats catalans, a partir del moment en que les autoritats emissores de moneda van establir 

impostos, com el monedatge, que tenien com a missió compensar les possibles pèrdues provocades 

per la renuncia a alterar arbitràriament les condicions que l’Estat imposa a la moneda com a 

pagament fiscal. Hi va haver resistències i pactes. Però tot això l’únic que demostra és que la 

funció comercial de la moneda estava supeditada a la funció fiscal. Vegeu també, sobre aquesta 

qüestió, la taula rodona organitzada pel LAMOP (Feller, 2009). 
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els nobles i els grans magnats del país. I aquest fet estem temptats de presentar-lo com 

un handicap (i per tant, també com una injustícia). Però hauria de ser a l’inrevés, cal 

enfocar la recerca històrica en direcció a poder explicar processos complexos i no pas 

evidències seculars. Al meu entendre, si hem de parlar de moneda d’or, valdria la pena 

fer un estudi per a explicar els casos contraris a l’esmentat, el moment en que la moneda 

d’or ultrapassa el seu àmbit natural de circulació —les classes acomodades— per abastir 

el mercat quotidià —de les classes populars. En aquests casos poc freqüents, funciona 

millor el sistema monetari? És més just el repartiment de la riquesa dins la societat que 

fa circular moneda d’or entre rics i no tan rics? Són preguntes interessants de respondre 

i no gens evidents. I ens podem trobar amb la sorpresa que la resposta sigui just el 

contrari del que, des d’una visió de partida naïf, ens havíem plantejat, perquè la 

credibilitat i bon funcionament d’un sistema monetari no té res a veure amb popularitzar 

l’ús de la moneda d’or.
40

 Sobre aquesta qüestió cal tenir present, un altre cop, Nicolau 

Oresme i els seus seguidors, i la distorsió que produeix el seu pensament, acceptat 

majoritàriament. Si donéssim per bona la teoria que la moneda era un bé públic i que no 

pertanyia al rei, sinó a la comunitat, aleshores sí que tindria sentit fer una recerca sobre 

un episodi històric en el que això no es complís. Però si Oresme no té raó, la recerca no 

servirà per a res.  

 

  Una segona consideració a tenir en compte és que la moneda és un instrument 

que funciona a base de confiança. Generalment, els estudis centrats en la moneda, tant 

des del punt de vista de la Història Econòmica, de la Història del Dret, o de la 

Numismàtica clàssica, tendeixen a estudiar la (reeixida o fallida) circulació de la 

moneda des d’un punt de vista principalment metal·lista. És a dir, que és la relació entre 

el valor intrínsec dels metalls i el valor extrínsec de la moneda el que condiciona el 

comportament i acceptació de tot un sistema monetari. Òbviament aquest tret és 

fonamental però no és l’únic a l’hora d’explicar l’èxit o el fracàs d’una política 

monetària. El factor humà, els corrents de pensament culte i popular, allò que podem 

anomenar la mentalitat, constitueix també un factor molt important a tenir en compte 

quan parlem de la moneda. A Occident, pel període estudiat, podem distingir dos nivells 

                                                 
40

 Per exemple, a la Catalunya del període 1620-1626, és documentada la circulació abundant de 

moneda d’or entre tots els sectors de la societat. I cal remarcar que aquest fet no era considerat 

precisament com un gran èxit per part de les classes menys afavorides, perquè tenir a les mans 

moneda d’or sobrevalorada, com era el cas, anava en detriment de les economies més modestes. 

(Sanahuja, 2001c: 116-117 per al cas de Lleida).  
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de percepció de la moneda i de les pràctiques que se’n deriven. A nivell elevat, 

acadèmic, retrobem, per exemple, una certa aversió de l’Església.
41

 Però aquest nivell 

no sembla afectar excessivament les polítiques menades per les autoritats emissores ni 

tampoc el comportament popular envers la moneda, sobretot perquè la realitat és 

obstinada i difícil d’amagar. A nivell popular i polític, és el sentit pràctic i l’experiència 

passada, el que condiciona el comportament de la gent davant qualsevol actuació 

monetària. Així, l’acceptació del for oficial de les monedes, encara que obligat de 

manera coercitiva, només resulta efectiva quan la gent interpreta que la seva confiança 

no serà defraudada. Però no es tracta de la confiança en la moneda en si mateixa el que 

compta al cap i a la fi. La confiança veritable, que dóna estabilitat a la moneda i a tants 

altres aspectes de la vida quotidiana, és la confiança en l’Estat, en el poder, en l’autoritat 

emissora, en els que manen. És una confiança política la que genera la confiança i 

tranquil·litat monetària. I per tant, podem convenir que algunes percepcions monetàries 

no cal que siguin del tot reals, modificades per una confiança superior en no ser decebut 

per l’autoritat emissora. Per exemple, l’any 1626, la mentalitat de l’usuari acceptava que 

les monedes catalanes batudes a molinet poguessin tenir un pes una mica inferior al de 

les monedes batudes a martell, i inferior al pes que les correspondria per llei, a canvi 

d’una major seguretat contra les falsificacions i alteracions fraudulentes. D’aquesta 

variació en la conducta en tenim proves escrites (Sanahuja, 2007: 136-137), que 

certifiquen que la confiança en una moneda més difícil de falsificar i alterar prevalia 

sobre la preocupació pel veritable contingut de metall preciós.
42

 

  És a dir, que el contingut intrínsec de metall no condiciona exclusivament el grau 

d’acceptació d’una moneda.
43

 Ni abans ni ara. Molt sovint és més important la 

confiança en l’autoritat emissora i en el grau col·lectiu de convicció de no ser decebuts 

per aquesta. I encara ho és més quan la moneda en discussió és una moneda menuda, 

                                                 
41

 Es pot citar un cop més Oresme i el “bé comú” com a justificació de l’existència de la moneda i 

també de les activitats comercials. O es pot citar la frase “Nummus non parit nummos” (“el diner 

no fa diner”), de Tomàs d’Aquino, dedicada contra la usura, però sorgida com a reacció en un 

context, el segle XIII, de grans canvis i transformacions comercials i monetàries (Spufford 1988: 

387). 
42

 De fet, en el manteniment del sistema monetari actual, que no es basa en monedes amb valor 

intrínsec, també hi juga un paper molt important la confiança popular (en les autoritats emissores i 

reguladores), més que no pas altres factors matemàticament quantificables. 
43

 S’han fet molts estudis centrats principalment en el contingut intrínsec de les monedes, alguns fins 

i tot elaborant taules evolutives. En un d’aquests treballs, Gaspar Feliu (1993: 456) es fa ressò 

d’unes paraules de Morineau (1985: 587-588) en les que afirma “el valor intrínsec de la moneda és 

la referència darrera”. El factor “confiança”, rarament considerat, pot arribar a ser un element força 

distorsionador de taules i estadístiques i acabar per tenir la darrera paraula. 
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amb alt grau de fiduciarietat, feta de metalls pobres. I una prova clara de tot això la 

tenim avui en dia, on tothom dóna crèdit a la validesa d’uns diners i uns valors 

monetaris que, realment, són majoritàriament diners virtuals i prou. 

 

  Unes darreres consideracions prèvies són a propòsit del crèdit dels estudis 

numismàtics i, per tant, del crèdit d’aquest estudi.  

 

  Les investigacions sobre la moneda han estat tradicionalment realitzades per 

un grup reduït d’especialistes. L’especialització en qualsevol camp de la història 

acostuma a convertir l’investigador en el referent a partir del qual es basteixen les obres 

de caràcter general. Ara bé, quan el grup d’especialistes en un determinat tema és massa 

reduït —i això és el que succeeix en la Numismàtica— es produeix un fenomen 

paradoxal: els avenços obtinguts per aquests especialistes són certament els únics que 

poden ser admesos com a paradigma, però al mateix temps són examinats amb 

reticència i sovint no són incorporats científicament fins després d’un temps 

considerable. La reticència es deu a la inseguretat de saber si les qualitats del reduït 

nombre d’especialistes són suficients. No s’ha de retreure pas aquesta precaució. Al 

llarg de la meva recerca m’he trobat amb veritats inqüestionables que han resultat ser 

falses, però que tothom ha acceptat sense preguntar-se per la seva veracitat.
44

 El propi 

Josep Salat (1818: II, III), el primer dels numismàtics catalans moderns, era conscient 

d’aquesta dificultat i ho expressava així: “Cuando se habla de noticias históricas y poco 

conocidas (como es la numismática catalana), es preciso presentar documentos 

auténticos, para que las noticias tengan autoridad y peso; porqué en estas y otras 

materias sucede, que algunos lectores creen lo que se les dice, y otros suspenden el 

asenso. Nadie debe agraviarse de que se juzgue asi, porqué una infinidad de noticias 

históricas que años atrás se tenían por verdaderas, en el dia no se han hallado tales, y 

apuradas y examinadas á la luz de la buena crítica, han resultado fabulosas”. 

 

  La Numismàtica ha quedat fora dels curricula acadèmics. Al segle XIX, i 

segurament abans, la Numismàtica o l’estudi de les monedes antigues, si ho preferiu, va 

aconseguir un cert prestigi, i de manera generalitzada, entre tots els circuits 

                                                 
44

 A tall d’exemple, vegeu més endavant sobre la data d’introducció de la moneda barcelonina a 

Lleida (p. 198-199), la data inicial de fabricació de ducats a Barcelona (p. 307-309), la data 

d’introducció de l’escut d’or a Catalunya i a la Península Ibèrica (p. 446-450), per citar només 

algunes qüestions, per cert, totes elles divulgades per Felip Mateu Llopis. 
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historiogràfics. El motiu és que les monedes es consideraven un document històric de 

primer ordre, imprescindibles per a poder desxifrar els enigmes de civilitzacions 

antigues. A Espanya, la clau principal d’aquesta recerca era el poder desxifrar les 

llegendes, en el cas de les monedes escrites en alfabet llatí, i, sobretot, l’alfabet, en el 

cas de les monedes escrites en caràcters ibèrics o fenicis. Aquesta preeminència 

lingüística va propiciar que es considerés la numismàtica com un complement natural 

d’altres disciplines auxiliars de la Història, com ara l’Epigrafia i la Paleografia. Més 

endavant, es va afegir a la terna una quarta especialitat, la Sigil·lografia. Aquesta 

combinació de disciplines va acabar per donar uns fruits extraordinaris, sobretot pel que 

fa a la classificació de les monedes ibèriques i al definitiu desxiframent de l’alfabet 

ibèric, curullat per Manuel Gómez Moreno. Però això va passar el 1922. I des 

d’aleshores fins avui han passat més de noranta anys i a Espanya han sorgit desenes 

d’universitats noves i de carreres, llicenciatures, graus, i itineraris curriculars. Però avui, 

com al segle XIX, la Numismàtica continua apareixent-hi com a complement fossilitzat 

de la Paleografia, la Diplomàtica, l’Epigrafia, la Sigil·lografia, i sempre també en darrer 

lloc, en un darrer lloc nominal que no arriba a materialitzar-se sovint ni en una hora de 

classe.
45

. És cert que la Numismàtica antiga sí que ha merescut una actuació 

diferenciada en alguns estudis universitaris, però sempre també, com a complement 

indissociable de l’Arqueologia,
46

 mai com a disciplina auxiliar de la Història 

econòmica, ni tampoc com a disciplina auxiliar de la Cronologia. La Història de la 

                                                 
45

 Per exemple, en una relació gens exhaustiva d’assignatures universitàries vigents actualment o els 

darrers deu anys: “Paleografia, Diplomàtica, Epigrafia i Numismàtica” (Universitat de Lleida); 

“Cátedra de epigrafía y numismática” (Universidad Complutense de Madrid);  “Paleografia, 

diplomática, epigrafía y numismática” (Universidad de las Palmas de Gran Canaria); “Paleografia, 

diplomática, epigrafía y numismática” (UNED); “Paleografia, diplomática, epigrafía,  numismática 

y archivística” (Universidad de Sevilla); “Paleografia, diplomática, epigrafía y numismática” 

(Universidad de Granada); “Paleografia y diplomática. Epigrafía y numismática” (Univeridad a 

Distancia de Madrid);  “Epigrafía, numismática, paleografía medieval y moderna” (Universidad de 

Salamanca); Paleografía y diplomática. Epigrafía y numismática” (Universidad de Alicante); 

Paleografía y diplomática. Epigrafía y numismática” (Universidad de Alcalá); Paleografia i 

diplomàtica. Epigrafia i numismàtica” i també “Epigrafia i numismàtica en el món antic” 

(Universitat de les Illes Balears); “Epigrafia i Numismàtica” (Universitat de Barcelona), 

“Paleografía y Diplomática. Epigrafía y Numismática” (Universidad de Navarra); “Epigrafia i 

numismàtica” (Universitat Autònoma de Barcelona); “Epigrafía y numismática medievales” 

(Universidad de Murcia), etc. 
46

 L’assignatura “Numismàtica antiga” sí que ha estat present en algunes universitats espanyoles i 

catalanes, com ara a la Universitat de Barcelona. En canvi, no recordo que s’hagi impartit mai una 

assignatura consolidada de Numismàtica (o història de la moneda) medieval o moderna, 

desvinculada de l’Epigrafia, en cap universitat. 
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moneda no existeix com a matèria singular en els estudis universitaris espanyols ni 

catalans.
47

 

 

  És un descrèdit la relació de la Numismàtica amb el col·leccionisme. Que no 

s’estudiï a les universitats no vol dir que no interessi a ningú. Al segle XIX els estudiosos 

de la moneda eren forçosament col·leccionistes, al no disposar d’obres de referència 

publicades i al no existir museus i institucions protectores del patrimoni històric. Les 

obres de referència de Josep Salat, Àlvar Campaner, Francesc Carreras Candi, i Joaquim 

Botet,
48

 es nodriren principalment del col·leccionisme. I també els museus. Precisament 

van ser aquells erudits col·leccionistes els que van lluitar per formar els primers 

gabinets numismàtics públics. I gràcies a això Catalunya disposà d’una obra 

numismàtica extensa, inexistent en cap altra historiografia nacional de l’època.
49

 Amb el 

pas del temps, el sentit dels mots ha canviat i el col·leccionisme ha passat a ésser una 

activitat, sinó considerada quasi delictiva, certament malaltissa. Paradoxalment, però, el 

col·leccionisme privat continua encara avui concebut com un mitjà per estudiar i 

divulgar objectes del passat, i l’augment gradual del col·leccionisme públic no ha estat 

suficient per posar-se-li a l’alçada. Al nostre país, encara avui, és el col·leccionisme 

numismàtic el principal centre d’estudis i divulgació de la història de la moneda, mentre 

que les aportacions d’aquesta temàtica provinents de les universitats o dels “museus del 

diner” semblen més encaminades vers l’acumulació de “tresors” que no pas a la recerca 

històrica. El mèrit del col·leccionisme privat és enorme, tenint en compte que és acusat 

d’apropiació indeguda d’allò “que és de tots”, invocant un mal entès patrimoni 

històric.
50

 Aquest problema no el tenen a Anglaterra ni a d’altres països del nord 

d’Europa. La Treasure Act britànica facilita l’intercanvi d’informació entre les 

                                                 
47

 Una dada curiosa és que quan preguntem al cercador Google pels mots “catedràtic de 

numismàtica”, en espanyol, els primers resultats ens remeten a l’entranyable Pantuflo Zapatilla, 

pare dels bessons Zipi i Zape, creació del genial dibuixant Josep Escobar, el qual, a més, també era 

catedràtic de filatèlia i columbofília. 
48

 Sobre aquests autors vegeu més endavant, p. 167-176. 
49

 Josep Salat va donar la seva col·lecció a la Junta de Comerç de Barcelona als inicis del segle XIX, 

d’on aniria a parar a l’antic Museu Provincial d’Antiguitats de Barcelona; posteriorment altres 

numismàtics aconseguiren que el 1932 es creés el Gabinet Numismàtic de Catalunya. 
50

 El preàmbul de la llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, vigent encara avui 

en dia, acaba amb aquesta frase que, per l’absència de matisos, ajuda a la malinterpretació 

esmentada: “Porque en un Estado democrático estos bienes (de interés cultural) deben estar 

adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute 
se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los 

pueblos”.  
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institucions protectores del patrimoni històric i els col·leccionistes.
51

 Allà, el tresor més 

preuat és la informació, i no l’acumulació d’objectes a les vitrines i als magatzems dels 

museus. Aquí, la informació sovint es perd per por a la represàlia.
52

 Part de la meva 

recerca la dec al col·leccionisme privat. Sense la seva col·laboració desinteressada no 

hauria pogut recollir l’aplec d’imatges de les monedes estudiades en aquest llibre. El 

resultat hauria estat molt més pobre. I per això considero que serà bo protegir un dels 

pocs col·lectius que, al cap i a la fi, perdrà un vespre per assistir a una conferència, o es 

gastarà uns diners per comprar un llibre, o pagarà una entrada per visitar una exposició 

d’allò que li agrada. 

 

  A la recerca de la moneda perduda. Moltes de les emissions de moneda 

municipal documentades encara no han estat identificades físicament. No es coneix cap 

moneda d’Alcover, ni de Riudoms, ni de Sant Celoni, ni de Palamós, ni la majoria dels 

tipus monetaris de Reus, de Bagà, de Manresa, d’Igualada, etc. Amb el temps 

apareixeran. Però només es poden localitzar buscant-les amb detector de metalls als 

vells camps de conreu dels pobles de la zona. Les monedes, rarament perdudes, però 

sovint rebutjades i llençades a les escombraries quan deixaven de tenir curs, esperen 

pacients enterrades al camp, fins que un tractor les parteixi en bocins, un adob químic 

les malmeti per sempre, o una nova renglera de cases adossades les faci desaparèixer 

per sempre sota la terra. Aquesta tasca de recerca la farà algú o altre, moltes monedes 

apareixeran i es publicaran un altre cop gràcies als col·leccionistes, i tots hi sortirem 

guanyant. En definitiva, l’investigador numismàtic ha de donar suport al col·lectiu 

col·leccionista, perquè és un col·lectiu consumidor d’història i, per tant, a la llarga, 

garantidor de la continuïtat de la recerca històrica i de la seva viabilitat econòmica. I ha 

de facilitar la col·laboració necessària entre els dos grups que poden fer possible la 

recerca històrica: el grup dels afeccionats i col·leccionistes que estan interessats en el 

                                                 
51

 La Treasure Act del 1996 es una llei del Parlament britànic pensada per a ordenar les troballes de 

tresors a Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord. La llei obliga els descobridors d’objectes (dels 

considerats de possible interès històric, com les monedes) a mostrar-los a les autoritats locals 

designades, que decidiran si l’objecte constitueix un tresor o no. Si l’objecte és declarat un tresor, 

el propietari ha d’oferir-lo en venda a un museu per un preu establert per una comissió independent 

(Treasure Valuation Committee). En el cas que el museu no mostri cap interès en l’objecte, o no 

sigui capaç d’adquirir-lo, el propietari el pot retenir particularment al final del procés, que no és 

massa llarg. La garantia de l’equanimitat impedeix que els objectes siguin exportats il·lícitament 

del país pels seus propietaris, o que els hagin d’amagar. I el que és més important és que, al llarg 

d’aquest procés, independentment de si s’adquireixen o no els objectes, els museus han pogut 

examinar-los, fitxar-los i estudiar-los tots.  
52

 Sobre el patrimoni històric i la seva gestió vaig publicar unes reflexions (Sanahuja, 2009d). 



 

- 118 - 

 

tema i el dels investigadors professionals que fan recerca amb fons públics en el marc 

de les universitats i acadèmies. 

 

  En definitiva, cal aproximar-se a les monedes desmitificant la seva naturalesa. La 

immensa majoria d’elles no formen part de cap tresor de valor incalculable. La majoria 

d’elles són objectes fabricats en sèrie, en quantitats milionàries. Això sí, les monedes 

són documents històrics. Però sobretot, cal aproximar-se a la Numismàtica amb mètode 

científic. Cal refutar les percepcions equivocades amb el mètode científic i realitzar una 

correcta tasca heurística. Em refereixo a que una determinada moneda es va fabricar tal 

any, va estar circulant fins tal altre, valia tant, la gent la pagava amb un sobrepreu que 

era tant, etc. Això no és opinable. És cert o fals, però no opinable. L’historiador 

necessita forçosament que les disciplines auxiliars de la història que el nodreixen 

d’informació hagin estat establertes i farcides des del més estricte dels mètodes 

científics. I necessita la Numismàtica. 
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1.5. 

Glossari crític sobre la moneda i el seu ús 

 

 

 

  Al llarg de l’estudi utilitzaré una sèrie de noms i conceptes que enumero i 

defineixo a continuació amb l’objectiu de fixar llur significat dins el text. El motiu 

d’aquesta actuació preventiva és el voler evitar la sempre molesta repetició de conceptes 

i alleugerir la feixuguesa dels esdeveniments estudiats. Tots aquests noms han estat 

anteriorment publicats en glossaris i manuals de divulgació, per bé que no sempre amb 

la difusió necessària.
53

 Ha estat una dèria meva el precisar el llenguatge el màxim 

possible,
54

 i intentar esvair confusions i creences equivocades o mereixedores de 

matisos rellevants. 

 

 

1.5.1. Conceptes generals sobre la circulació de la moneda 

 

  Les llengües alemanya, anglesa i francesa utilitzen dos mots distints per 

diferenciar els conceptes de moneda de compte i moneda efectiva.
55

 En canvi, en català 

i en espanyol només s’utilitza una sola paraula: moneda. Es tracta d’un lleu handicap 

lingüístic que se soluciona establint a priori on comença i on acaba cadascun dels 

conceptes.  

 

 

Moneda de compte vs. moneda efectiva 

 

  La moneda de compte és una mesura de valor que s’utilitza mentalment per a 

calcular les transaccions i el valor real de les monedes efectives, que són les que circulen 

                                                 
53

 Si no s’indica la procedència les definicions que segueixen han estat elaborades a partir dels 

següents glossaris: Balaguer (1992), Bompaire/Dumas (2000), Crusafont (1996) i Sanahuja (1995; 

2011a). D’altres conceptes han estat extrets d’articles d’investigació: Sanahuja (2005b: 2007). És 

cert que existeixen altres glossaris numismàtics, alguns dels quals de forta difusió i lectura, però de 

menyspreable fiabilitat (com p.e. Mateu, 1956a; o Alfaro et alii, 2009), els quals han estat 

assenyalats quan ha estat imprescindible fer-ho.  
54

 En aquest sentit vaig dedicar la ponència sobre l’edat medieval i moderna del XII Congreso 

nacional de Numismática (Madrid, 2004) a reclamar aquesta precisió imprescindible per a la 

investigació històrica (Sanahuja, 2006c). 
55

 En anglès: currency / coin; en francès: monnaie / pièce; en alemany: Währung / Münze. 
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en tant que instrument i mitjà de pagament. Actualment alguns sectors substitueixen 

aquestes expressions, que els sonen alienes per oblidades, per la de “moneda comptable” i 

“peça de moneda” respectivament.
56

 A tots els estats peninsulars de l’antiga Corona 

d’Aragó (Aragó, Catalunya, Mallorca i València) la moneda de compte era una herència de 

Carlemany, que cap l’any 790 disposà una relació estable entre el diner, el sou i la lliura 

(12 diners = 1 sou, 20 sous = 1 lliura). En aquests estats de la Corona, l’oficialitat de la 

moneda de compte tradicional es va mantenir fins el 1718, quan el flux legislatiu 

resultat dels decrets de Nova Planta de Felip V la van suprimir, en benefici de la 

castellana. De tota manera, en l’àmbit quotidià, el sistema tradicional d’arrel carolíngia 

es va mantenir com a moneda de compte d’ús corrent fins mitjans del segle XIX. 

  El sistema comptable es complementava amb les fraccions de diner, que eren 

l’òbol (1 diner = 2 òbols, des dels temps de Carlemany), la pugesa (1 diner = 4 pugeses, 

des del segle XIII), i la malla (denominació que, a Catalunya, substituí l’òbol durant la 

Baixa Eedat Mitjana). 

  La moneda efectiva podia esdevenir també moneda de compte, sempre i quan el 

seu valor oficial fos ben establert i acceptat per tothom. Així, una moneda ben real, com 

el ducat d’or, es podia convertir en una mesura de valor (p.e. 100 ducats de diners de 

billó). De vegades, però, aquesta moneda real podia acabar tenint un valor diferent del 

valor que li era adjudicat com a mesura de valor. És el cas de florí català. L’any 1365 el 

valor de canvi oficial del florí (efectiu) quedà establert en 11 sous; al segle XV el seu valor 

de canvi de mercat arribà en moments puntuals fins a més de 20 sous, tot i que des del 

1472, el valor de canvi oficial quedà fixat en 16 sous 6 diners. Des de mitjans del segle XV, 

a Catalunya s’anomenava florí corrent, moneda de compte, a l’equivalent a 11 sous de 

diners. Fins i tot, aquests referents comptables establerts a partir de monedes reals poden 

sobreviure a la seva efectiva circulació. És el cas d’algunes monedes fossilitzades en la 

legislació civil o penal.
57

 

  Una darrera certesa (que no sempre es té en consideració) és que la moneda de 

compte podia existir sense anar acompanyada de cap moneda efectiva. La moneda de 

                                                 
56

 Per exemple el cas de “moneda comptable” utilitzat habitualment als mitjans de comunicació en 

casos prou coneguts (com en el del pas de la pesseta a l’Euro l’any 2002), o la utilització del 

concepte “peces de moneda” és un evident calc del francès que apareix en algun estudi, per 

exemple, d’Antoni Virgili (2000). 
57

 És el que en anglès anomenen “ghost money”. Entre les monedes fossilitzades a Catalunya destaca 

el morabatí, que als segles XI-XIII havia estat una moneda d’or efectiva, i que als segles XIV-XVII 

continuà exercint d’unitat de compte que s’emprava per a establir penes i multes, o per valorar 

antigues obligacions censals, que eren lògicament satisfetes amb moneda catalana corrent. 
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compte serveix per a mesurar el valor de les coses, i mesurar no implica, 

necessàriament, utilitzar moneda física. Un exemple d’aquesta circumstància és la 

coneguda utilització de l’expressió “in rem valentem” emprada en els documents dels 

segles X i XI per a precisar que un determinat pagament no es feia en moneda efectiva, 

sinó en un altre bé especialment cobejat (Bonnassie, 1975: 369-371; Benito, 2009: 

44).
58

 

 

 

Tipus de monedes efectives, segons llur origen i destinació 

 

  Segons el seu origen, les monedes efectives poden ser de curs general, de curs 

local, o estrangeres. Segons la seva destinació, podem distingir l’ús específic de la 

moneda-mercaderia, la moneda menuda o la moneda residual. 

 

  Moneda de curs general: Moneda efectiva destinada a circular per tot un país. A 

la Corona d’Aragó durant l’Edat Mitjana, a més de la moneda pròpia de cada regne, 

també eren monedes de curs general les emissions de florins d’or efectuades a qualsevol 

de les seques autoritzades de la Corona: Barcelona, Mallorca, Perpinyà, València, i 

Saragossa. A Catalunya, la moneda de curs general era la moneda barcelonina, 

fabricada a Barcelona, o ocasionalment en una altra seca. La moneda agramuntesa era 

la moneda de curs general al comtat d’Urgell entre els segles XI i XV, i era fabricada 

principalment a Agramunt. Al regne d’Aragó, la moneda de curs general era la moneda 

jaquesa, efectiva des del segle XI fins als decrets de Nova Planta de Felip V, i fabricada 

inicialment a Jaca i posteriorment a d’altres llocs com Montsó, Sarinyena i, sobretot, a 

Saragossa. La moneda jaquesa també tingué curs general oficial en alguns territoris 

catalans durant èpoques perllongades, com ara a Lleida —fins al segle XV— o a la Terra 

Alta —fins al segle XVII— Al regne de Mallorca, la moneda de curs general era la 

moneda mallorquina, limitada al regne estricte de Mallorca i no pas als comtats de 

Rosselló i Cerdanya, quan formaven part del mateix estat. La moneda mallorquina, 

fabricada a Ciutat de Mallorca des del 1300, compartia l’oficialitat amb les emissions 

pròpies d’Eivissa i Menorca, limitades a la moneda menuda. La moneda valenciana, 

                                                 
58

 Pere Benito (2009: 44) detalla l’ordre d’importància d’aquests béns: “L’expression in rem 

valentem, courante dès le début du xe siècle, depuis 993 est de plus en plus précise; le produit 
alors utilisé demeure le plus souvent des céréales —par ordre d’importance quantitative, orge et 

forment— parfois du vin, très rarement des têtes de bétail et des draps”. 
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creada per Jaume I el 1246, era la moneda de curs general del regne de València, on 

tingué curs oficial fins els decrets de Nova Planta de Felip V. En un primer moment, la 

moneda valenciana fou creada també per a circular a Mallorca, i això explica el perquè 

les llegendes empremtades a les monedes valencianes duen sempre una al·lusió als dos 

regnes de València i Mallorca, malgrat no estar vigent l’ordre inicial des de la creació 

del primer regne de Mallorca independent. En l’àmbit circulatori català també van tenir 

molts importància dues monedes de curs general fabricades a territoris sota domini 

directe o feudataris de la Corona. Es tracta de la moneda melgoresa i de la moneda 

morlana. La moneda melgoresa fou, als segles XII i XIII, la moneda de billó fabricada 

primer pels bisbes de Magalona i els comtes de Melguelh i finalment pels senyors de 

Montpeller. La moneda morlana, encunyada entre els segles XII i XV, era la moneda de 

billó fabricada pels vescomtes del Biarn, primer a la seca del castell de Morlàs i 

finalment a Pau. Faig esment també de la moneda castellana, de curs general al regne 

de Castella i Lleó, per bé que la moneda castellana de billó o aram mai va tenir cap 

mena de curs a Catalunya abans de la imposició del 1718. Per contra, la moneda 

castellana d’or i plata dels segles XVI i XVII esdevingué una moneda-mercaderia 

correntment utilitzada per a les grans transaccions i fins i tot fou objecte d’encunyacions 

puntuals a Barcelona de dobles rals de plata i escuts d’or.  

 

  Moneda municipal o local: Moneda efectiva, normalment fiduciària, fabricada 

per a circular preferentment per una població i el seu territori d’influència, a iniciativa 

d’un Consell Municipal o d’un particular, previ consentiment del monarca o del senyor 

jurisdiccional que estigués facultat de concedir-lo. Modernament, al segle XX, la majoria 

de municipis catalans va recórrer a la fabricació de moneda municipal durant la Guerra 

Civil espanyola del 1936-1939, a causa de la manca de moneda de petit valor en 

circulació. 

 

  Moneda estrangera:
59

 Junt a la moneda pròpia, la circulació d’un territori també 

es pot nodrir amb un cert contingent de moneda estrangera. A l’Europa medieval i 

moderna les monedes d’or i argent estrangeres no tenien cap impediment per ser 

acceptades, entre particulars, fora del seu àmbit circulatori natural. Un cop avaluat el 

seu contingut intrínsec de metall preciós, hom les atorgava un valor de canvi favorable 

                                                 
59

 Sobre la moneda estrangera vegeu les aportacions del II Cambridge Numismatic Symposium de 

l’any 1999, malgrat tractar molt poc l’àmbit català i peninsular (Travaini, 1999). 
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al receptor de la moneda. De vegades, aquest valor de canvi podia ser establert 

oficialment per l’administració. Així, és ben coneguda i documentada la presència de 

moneda estrangera en moltes operacions comercials i també en inventaris catalans de tot 

aquest període. La moneda estrangera, sobretot la d’alt valor nominal, era susceptible de 

convertir-se en moneda-mercaderia. La moneda estrangera només podia arribar a tenir 

un curs oficial o oficiós en cas d’emergència o necessitat puntual. 

 

  Moneda menuda: El concepte de moneda menuda s’aplica a les monedes 

efectives de petit valor nominal (dobler, diner, òbol, pugesa, etc.) que servien per 

facilitar les transaccions més quotidianes, com ara comprar queviures, pagar peatges i 

altres imposicions menudes, tornar el canvi o fer almoina als més necessitats. Es el 

terme antagònic, a partir del segle XIII,
60

 de moneda grossa, que servia per a completar 

operacions de major valor nominal que era fabricada exclusivament amb argent o, 

potser, or. Els adjectius “menuda” i “grossa” s’apliquen en relació al valor circulatori, i 

no pas a les dimensions físiques, de les monedes. 

 

  Moneda-mercaderia: Moneda efectiva d’or o argent estrangera que és adquirida, 

no per fer-la circular indefinidament per un territori, sinó per fondre-la i aprofitar el seu 

metall o per tornar-la a vendre a l’estranger a un preu més avantatjós. És ben conegut 

l’exemple dels segles XVI i XVII, quan la moneda castellana i la moneda americana es 

convertiren, de llarg, en les principals monedes-mercaderia d’ús corrent a Catalunya. 

Però aquesta activitat existeix des dels orígens de la moneda i, naturalment, també a 

l’Edat Mitjana. 

 

  Moneda residual: Concepte modern que s’aplica a les monedes que apareixen 

documentades en una època en la qual ja no tenien curs legal. És l’exemple de puntuals 

mencions de monedes dels antics comtats d’Empúries o Urgell, o del bisbat de Vic, en 

ple segle XV. Un cop avaluat el seu contingut intrínsec, aquestes monedes residuals 

poden servir per a completar una transacció, sempre i quan s’hagi establert prèviament 

un acord particular entre les parts implicades.  

 

 

                                                 
60

 Però no pas abans del segle XIII, quan el terme moneda grossa és més confús i encara subjecte de 

discussió. Vegeu Balaguer (1999: 49-50). 
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Sobre el curs legal i valor de canvi 

 

  Afinador: Ofici públic que, a Barcelona, estava encarregat de comprovar i marcar 

els pesos i balances que servien per a verificar l’adequació a la llei de les monedes en 

circulació. No s’ha de confondre aquest ofici amb dos altres que simultàniament es 

dedicaven a activitats semblants. Així, l’afinador de pesos i mesures exercia la mateixa 

funció però limitada als pesos i mesures de tipus comercials. I el contrast era un altre 

ofici públic que, a Barcelona, era l’encarregat de verificar el pes i la llei de l’or i 

l’argent no amonedat; i calibrar, comprovar i marcar els pesos dels argenters (Crusafont, 

1999a: 65-66). 

 

  Banc de la Ciutat: Al segle XVII, institució municipal dependent de les Taules 

de Canvi creada a Barcelona (1609) i Girona (1633) per tal d’acceptar dipòsits i efectuar 

operacions financeres amb monedes curtes de pes i altres instruments de crèdit, com ara 

xecs i pòlisses de particulars, no admesos a la Taula de Canvi. Vegeu Taula de Canvi. 

 

  Billoneria: A l’Edat Mitjana, activitat especulativa que consistia en negociar, 

localment o internacionalment, la compra venda de monedes diverses per tal d’obtenir 

beneficis mitjançant la diferència de canvi entre elles i també entre el seu valor 

circulatori i el valor intrínsec del metall que contenien. 

 

  For: Valor de canvi oficial d’una moneda efectiva. L’acció de donar valor de 

canvi oficial a una moneda efectiva s’anomena aforar. 

 

  Inflació: Actualment, és l’increment de l’oferta de moneda per sobre de la 

demanda. Per a les èpoques medieval i moderna el terme es pot aplicar només en els 

casos de moneda fiduciària o amb un cert alt grau de fiduciarietat. El contrari d’inflació 

s’anomena deflació. 

 

  Llei: Percentatge de metall preciós (or o argent) que conté una moneda. 

Modernament, aquest percentatge s’expressa en mil·lèsims. En el sistema predecimal, la 

llei de l’or es fixava en quirats (24 quirats l’or pur) i la de la plata en diners (12 diners 

per a la plata pura). La llei del billó es fixava, a Catalunya, en diners de plata fina d’11 

diners i mig cadascun. 
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  Llei de Gresham: La llei de Gresham fou enunciada per MacLeod (1858) en 

record del conegut Thomas Gresham (1519-1579), assessor financer de la corona 

anglesa durant bona part del segle XVI. Segons aquesta llei econòmica (o humana), la 

moneda dolenta treu de la circulació la moneda bona, és a dir que la gent, a l’escollir 

quina moneda del seu moneder s’ha de despendre en primer lloc, sempre escollirà la 

més dolenta (la que té menys metall preciós, la falsa, la retallada o la que té menys 

garanties) i es guardarà la més bona.  

 

  Moneda falsa: Moneda que no s’ajusta a les característiques legals establertes per 

l’autoritat emissora i que ha estat fabricada fraudulentament per un particular o per una 

autoritat enemiga. 

 

  Moneda fiduciària: Moneda efectiva sense valor intrínsec. També s’aplica a les 

monedes amb un valor circulatori molt superior al valor del metall que contenen. La 

moneda fiduciària es fonamenta en la confiança que mereix l’emissor. Modernament, 

tots els signes monetaris són fiduciaris. 

 

  Monedatge: Impost creat des de l’administració comtal o reial com a 

compensació per no alterar en benefici propi les característiques físiques de la moneda 

en circulació. L’impost se solia cobrar per septennis, gravava cada foc i la seva base 

impositiva era patrimonial. Es coneixen precedents d’aquesta taxa des dels segles XI i 

XII a Besalú, Cerdanya, Girona i Barcelona, inicialment relacionats amb d’altres 

impostos, com ara el bovatge. Els territoris catalans amb curs de la moneda barcelonina 

obtingueren l’exempció de l’impost el 1256, en establir-s’hi la moneda de tern (Bisson, 

1979; 1987; 1996; Balaguer, 1991). A València l’impost fou creat el 1266 i s’anomenà 

morabatí (Baydal, 2008). A Aragó fou establert el 1236, també amb el nom de 

morabetín (Beltrán Villagrasa, 1951:  442).  

 

  Monetitzar: Convertir en moneda. S’utilitza modernament sobretot per a indicar 

l’acció de convertir en moneda el deute de l’Estat o, dit amb altres paraules, reduir el 

deute públic tot incrementant la massa monetària. 

 

  Mutació: Cadascun dels canvis físics relacionats amb el contingut metàl·lic d’una 

determinada moneda amb valor intrínsec ordenats per l’autoritat emissora. 
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  Pesal: Peça de metall creada expressament per a comprovar el pes de les monedes 

efectives. Els pesals medievals solien ser de llautó, rodons o troncopiramidals, i solien 

dur unes empremtes que s’inspiraven en els tipus monetaris que havien de comprovar. 

El pes dels pesals no era el pes teòric de la monedes sinó el pes mínim pel qual aquelles 

podien circular (anomenat també pes de tolerància). Existien pesals múltiples, 

destinats a pesar conjunts de monedes, i també fraccions o minves, que assenyalaven la 

desviació de la moneda.
61

  

 

  Poder alliberador o liberatori:
62

 Nombre màxim de monedes que es poden 

emprar en un sol pagament. L’autoritat emissora pot establir, per llei o per reglament, el 

poder liberatori d’un tipus determinat de moneda o del conjunt de monedes en 

circulació. Es pot dir que els valors monetaris perden el seu curs legal quan deixen de 

tenir poder alliberador o liberatori.  

 

  Taula de Canvi: 1 Des del segle XV, institució municipal que exercia de banc 

públic al tenir diners en dipòsit, fer operacions de gir i préstec i, sobretot al distribuir i 

recanviar les monedes de curs general i municipal al for establert legalment. Les Taules 

van ser creades per la necessitat de centralitzar els comptes de les administracions 

municipals. A Catalunya, s’establiren Taules de Canvi a Barcelona (1401), Perpinyà (s. 

XV), Girona (1568), Vic (1583), Tortosa (1587), Tarragona (1587), Lleida (1589), Olot 

(d.1595), Manresa (1603), i Cervera (1607) i tot i que alguna altra població, com 

Balaguer, també inicià els tràmits per a obtenir-ne el privilegi. A partir de l’aplicació 

dels decrets de Nova Planta les Taules de Canvi van deixar de ser institucions 

municipals per passar a convertir-se en organismes autònoms.. 2 Abans del segle XV, 

denominació general que rebien els espais físics on operaven els canvistes i també els 

establiments públics on s’efectuava alguna operació de canvi monetari, ja fos puntual, 

com era la substitució de la moneda en circulació per una nova emissió, o a més llarg 

                                                 
61

 Vegeu específicament la monografia de Miquel Crusafont sobre els pesals monetaris (Crusafont, 

1999a). 
62

 El Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana (DEC) inclou i tradueix literalment l’entrada castellana 

“Poder Liberatorio” del Diccionari de la Real Academia de la Historia (DRAH), però la converteix 

en “Poder alliberador”. Desconec el motiu d’aquesta dualitat etimològica que barreja la Liberalitas 

amb la Libertas. El cert, però, és que el concepte “poder alliberador” apareix en obres de referència 

catalanes anteriors a 1965 (Massó, 1962) i és considerat normatiu avui en dia. D’altra banda, tant 

l’entrada del DEC com la seva font original de la DRAH presenten una definició incomprensible i 

clarament allunyada de la realitat d’aquest concepte monetari el qual, en canvi, apareix ben 

explicat en la documentació del Banc d’Espanya:  

      (http://www.bde.es/webbde/es/billemone/euro/monedas/libera.htm). 
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termini, com era la distribució necessària de moneda menuda. Vegeu també: Banc de la 

ciutat. 

 

  Valor intrínsec: Valor del contingut de metall preciós (or o argent) que conté una 

determinada moneda efectiva. 

 

  Valor o equivalència de canvi: L’equivalència de canvi d’una moneda amb una 

altra pot ser oficial, establerta mitjançant crida o reglament, i per tant, de teòric obligat 

compliment. Però una equivalència de canvi també pot ser de mercat, és a dir establerta 

privada i espontàniament entre dos particulars. En aquest darrer cas, cal tenir en compte 

que l’equivalència pot ser generalitzable a tot el territori, o pot ser exclusivament propi 

d’una població o zona determinada, o fins i tot pot ser producte d’una transacció puntual 

no extrapolable a d’altres similars. Les equivalències de mercat són també forçosament 

limitades en el temps, podent variar d’un mes o d’una setmana a l’altra. Aquesta 

consideració la crec important per tal d’assenyalar la dificultat d’intentar establir taules 

d’equivalències entre monedes sense accedir a una base estadística molt àmplia. Per 

tant, crec que en cap cas es pot intentar generalitzar una equivalència localitzada en una 

operació determinada. Al contrari, cal considerar-la vàlida només per a aquella 

transacció, i limitada al sistema de pagament i als tipus de moneda efectiva 

involucrats. Sobre aquesta darrera qüestió cal tenir present que un canvi pactat amb la 

intervenció de moneda local fiduciària pot disparar el valor nominal de la transacció. 

Així, per exemple, a Vic l’any 1487, el capbreu de la Seu de Vic avaluava els pacífics 

d’or en 20 sous d’or (for oficial) o 24 sous de menuts vigatans (valor de mercat local) 

(Junyent, 1974: 230). 

 

 

Accions que modifiquen el valor de les monedes efectives 

 

  El canvi de valor de les monedes efectives en un moment determinat és una acció 

que necessita ser explicada en cada cas, amb un llenguatge precís. 

 

  Abatre: Una moneda efectiva s’abat quan es retira de la circulació. Es pot dir 

també que la moneda en qüestió es desmonetitza. També és correcte dir, en el cas de les 
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monedes d’or, argent o billó, que s’abaten quan es redueix el seu valor circulatori al de 

l’estricte valor del metall preciós que contenen. 

 

  Abaixar: Una moneda efectiva s’abaixa quan es redueix el seu valor circulatori 

oficial. En aquest cas, la paraula “abaixar”, utilitzada en els textos catalans dels segles 

medievals i moderns, però un xic forçada en el català actual, és plenament necessària 

per tal de no confondre aquesta acció amb les esmentades a continuació. No és del tot 

incorrecte utilitzar el mot devaluar com a sinònim d’abaixar, però com veurem tot 

seguit, aquesta paraula moderna s’utilitza en un context propi ben definit. L’acció 

contrària és “apujar”. 

 

  Depreciar-se: Concepte modern que s’aplica quan es redueix el valor d’una 

moneda efectiva o de compte per iniciativa del mercat, sense intervenció oficial.  

 

  Devaluar: Concepte modern que s’aplica quan es redueix el valor circulatori 

oficial d’una moneda efectiva o de compte, en relació a una altra moneda estrangera. 

L’acció contrària és revaluar. 

 

  Rebaixar: És l’acció legal d’ordenar disminuir el contingut metàl·lic de les 

monedes efectives, sense alterar necessàriament llur valor de canvi oficial. 

 

  Retallar: Retallar, toriscar o estisorar són els noms que rebia l’acció de retallar 

una moneda de manera fraudulenta per tal d’obtenir part del seu metall preciós, sense 

renunciar a fer-la circular posteriorment pel seu valor legal establert. Les penes 

imposades al qui es dedicaven a aquesta activitat eren sovint equivalents a les multes i 

penes observades per al delicte de falsificació de moneda. Les monedes mancades de 

pes o curtes, a causa d’un retallament fraudulent, eren anomenades nacses o nactes en 

els segles XV a XVII. 
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1.5.2. Conceptes generals sobre els metalls i la fabricació de la moneda  

 

 

Sobre els mètodes de fabricació 

 

  Encunyar / fondre: L’acció de fabricar monedes rep el nom d’encunyar, batre, 

picar o monedar. Per norma general, les monedes de curs legal d’època medieval i 

moderna van ser fabricades pel mètode de l’encunyació, que és quan un bocí de metall, 

preferentment escalfat, era colpejat amb un encuny que li deixava l’empremta gravada. 

Rarament, les monedes es fabricaven amb el mètode de la fosa. Aquest mètode consistia 

en introduir metall fos dins un recipient, en forma de moneda, que presentava les 

empremtes monetàries emmotllades a l’interior. La fosa era un sistema poc propici 

perquè estava a l’abast de gent poc especialitzada i, per tant, facilitava la falsificació 

monetària. De fet, moltes monedes producte dels falsificadors contemporanis van ser 

fabricades per fosa (Estrada, 2011: 177-179). Una tècnica mixta, emprada per molts 

estaments oficials, consistia en fabricar els cospells o discos de metall verge per fosa, 

per tal d’accelerar el procés i rebaixar-ne els costos, però després completar la 

fabricació mitjançant l’encunyació final de les empremtes. Hi havia diferents sistemes 

d’encunyació de monedes. L’encunyació manual a martell (de pic, segons els 

contemporanis) és una tècnica que consistia en situar un cospell de metall calent entre 

dos encunys de bronze o ferro, un dels quals era fix (anomenat pila) i l’altre era mòbil 

(anomenat trossell). Al colpejar amb força l’encuny mòbil quedaven empremtats al 

mateix temps l’anvers i el revers del cospell, esdevingut ja una moneda. L’encuny mòbil 

solia gravar l’anvers de les monedes i  també solia trencar-se o desgastar-se amb més 

facilitat que l’encuny fix. Per a gravar els encunys en negatiu s’utilitzaven punxons i 

matrius d’acer. Una variació d’aquesta tècnica, utilitzada en moltes fabricacions de 

moneda municipal, consistia en utilitzar un sol encuny que colpejava una fina làmina o 

planxa de metall (sovint llautó, però també d’aram o de llauna). El resultat eren unes 

monedes anomenades de forma incusa, que presenten un gravat en relleu per una cara i 

el mateix gravat en negatiu per l’altra. Un cop la planxa de metall era plena 

d’empremtes, es retallaven amb tisores i s’arrodonien fins obtenir la forma normalment 

circular de les monedes. A partir del segle XVII es van implantar nous enginys que van 

perfeccionar la fabricació de les monedes. La tècnica més reeixida fou la de 

l’encunyació a molí o molinet, que consistia en utilitzar dos molins de tracció 
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hidràulica o animal (de sang); l’un per a aplanar i estirar els riells de metall fins deixar-

los amb un gruix uniforme, i l’altre per a encunyar les monedes al sotmetre’ls a gran 

pressió un cop haver-los fet passar entre dos corrons gravats amb els tipus monetaris 

desitjats. Un altre tècnica menys costosa era la de l’encunyació a martinet, que era un 

martell pesat, accionat per aigua o per la força humana o animal, que permetia fabricar 

monedes de petites dimensions amb un resultat proper al de l’encunyació a molí. 

Ambdues tècniques van arribar a Catalunya al segle XVII. Les primeres emissions a molí 

daten del 1611 a Vic i del 1612 a Barcelona. Les primeres a martinet són documentades 

el 1623 a Lleida (Sanahuja, 2001c), encara que unes de Granollers podrien ser anteriors 

(Sanahuja/Noguera, 2008). Qualsevol moneda que presenti característiques pròpies 

d’aquests tipus de fabricacions no pot ser considerada anterior a aquestes dates.
63

 Una 

tercera tècnica, molt coneguda gràcies a gravats de tota mena, fou l’encunyació a 

volant, però ja és de datació molt posterior. Es tracta d’un perfeccionament de les 

fabricacions a martell o a martinet, en el qual l’encuny mòbil superior fou substituït per 

un gran cargol que duia acoblat l’encuny monetari en l’extrem inferior. Dos operaris 

feien girar el cargol mitjançant un volant horitzontal fins elevar-lo a una alçada 

determinada, aleshores el deixaven anar i queia tot colpejant el cospell. A Espanya 

s’utilitzà per primer cop a principis del segle XVIII. 

 

  Contrafer: Falsificar moneda. 

 

  Contramarcar / assenyalar: Pràctica monetària oficial molt habitual als segles 

XVI i XVII que consistia en aplicar una marca de punxó sobre una moneda per tal de 

certificar-ne l’autenticitat, per variar-ne el valor o per donar curs a una moneda forana.  

 

  “Fer diners” vs. fabricar: Potser és accessori esmentar-ho però cal recordar que 

l’expressió “fer diners” que pot aparèixer a la documentació escrita (municipal o reial, 

per exemple) no té necessàriament res a veure amb els processos de fabricació de 

moneda, sinó que fa referència a la voluntat d’aconseguir recursos econòmics. És veritat 

que una forma de “fer diners” podria ser la fabricació de moneda, però aquesta 

possibilitat és estadísticament massa feble com per ser considerada a l’atzar en el 

transcurs d’una recerca documental. 

                                                 
63

 Així per exemple, el diner de Puigcerdà amb data 1576 no podia ser fabricat aquell any, sinó que 

ha calgut ressituar-lo el 1642, durant la guerra dels Segadors (Sanahuja, 1999b). 
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  Llegenda: Inscripció que porten les monedes a cada una de les cares o en una 

sola. Si no en porten es diu que són monedes anepígrafes. Per norma general, cal 

considerar que les llegendes que apareixen a les monedes no són un indicador innocent i 

anecdòtic de la població o territori on han estat batudes, per exemple, sinó l’indicador 

de l’autoritat que les emet. Així per exemple, els florins d’or catalans, que pertanyien 

directament al rei, duien una llegenda explícita (ARAGO REX o similar) referent a 

l’autoritat emissora, i no pas cap nom d’una ciutat. En canvi els croats d’argent de 

Barcelona, controlats per les autoritats municipals duien la llegenda CIVITAS 

BARCHNONA, mentre que el títol (o cognom) ARAGÓ del rei hi estava expressament 

prohibit.  

 

 

Sobre els metalls i llurs característiques 

 

  Durant l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna els tres metalls per defecte emprats en la 

fabricació de monedes efectives eren l’or, l’argent i l’aram. A l’Edat Mitjana, l’aram fou 

rarament batut, en detriment del billó, que era la barreja d’argent amb aram. Ara bé, als 

estats que integraven la Corona d’Aragó, la moneda menuda de curs general es 

caracteritzà per un fet remarcable i diferenciat del procés evolutiu d’altres estats veïns 

com Castella o França. La moneda menuda a Aragó, Catalunya, Mallorca i València va 

ser sempre, al menys teòricament, moneda de billó. És a dir, fins i tot les monedes del 

valor circulatori més petit duien un percentatge d’argent, de valor intrínsec, i aquesta 

circumstància es va mantenir fins a l’abolició de la Corona en temps de Felip V.
64

 

  Pel que fa a l’emissió de monedes d’àmbit municipal, el ventall de metalls emprat 

s’amplia considerablement, essent corrent l’ús del llautó i el plom, i més rar l’ús de 

l’estany o la llauna. 

 

  Aram / coure: Metall no preciós utilitzat des de temps antics per a fabricar 

moneda de poc valor circulatori. En època medieval l’emissió de monedes de coure no 

barrejat en plata fou un recurs utilitzat per l’imperi Bizantí i pels estats islàmics, però 

rarament entre els estats cristians de l’Europa Occidental. Es coneixen emissions a 
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 Per ser precisos, les darreres emissions de moneda menuda a Mallorca, des del regnat de Carles II 

(1665-1700) podrien ser les úniques fabricades amb aram pur, però aquest fet no ha estat mai 

documentat ni tan sols publicat a tall d’hipòtesi. 
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Sicília, dels segles XI i XII, que no deixen de ser actuacions excepcionals. El retorn de 

les primeres emissions continuades de monedes de coure no va esdevenir-se fins al 

segle XV, gairebé mil anys després d’haver cessat, cap el 410, a la major part de 

l’Europa Occidental. Es tracta dels ceitils d’Eduard de Portugal (v.1435), i dels cavalls 

de Ferran I de Nàpols (1472) (Teixeira de Aragão, 1874: I, 218; Grierson, 1991: 191; 

Grierson/Travaini, 1998). Però a la majoria d’estats, el coure tardaria encara segles a 

aparèixer en forma de moneda de curs general (a França el 1577, a Castella el 1602, a 

Anglaterra el 1672) o no arribaria a aparèixer mai (com a Aragó, València o Catalunya, 

llevat de les emissions locals pròpies del Principat). 

 

  Argent / plata: Metall preciós utilitzat amb exclusivitat per a fabricar les 

monedes europees establertes segons les reformes monetàries dels reis Carlemany (794) 

i Offa (770), reis dels Francs i de Mèrcia respectivament (Grierson, 1991: 34-37). De 

resultes d’aquest fet, tots els sistemes monetaris occidentals directament hereus 

d’aquestes reformes basaren la proporcionalitat i equivalències de les seves espècies 

monetàries a partir del contingut conegut d’argent del diner de compte en cada moment 

històric. Amb el temps, les monedes físiques deixaren de ser exclusivament d’argent (o 

de billó), i se n’encunyaren també d’or i, molt més endavant, de coure. Però la moneda 

de compte s’avaluà sempre, a la major part de l’Europa Occidental,
65

 segons el 

contingut d’argent del diner de compte (inicialment coincident amb el del diner efectiu) 

de cada tipus de moneda de curs general. L’oficialitat i estabilitat d’una determinada 

moneda de compte fixava el preu de l’argent, que esdevenia immutable mentre no es 

modifiqués oficialment el seu valor circulatori. La llei predecimal de l’argent es 

mesurava en diners, essent l’argent pur de 12 diners. A Catalunya s’anomenava argent 

fi a l’argent amb una llei d’11 ½ diners (sobre 12 possibles, que és l’equivalent actual de 

la llei de .958 mil·lèsims), que era l’utilitzat habitualment per argenters i per a la 

fabricació de monedes, al menys fins a mitjans del segle XVI. En canvi, a França l’argent 

fi era l’argent pur, mentre que l’argent més utilitzat per a batre monedes, de llei .958, era 

anomenat argent-le-roi (Fournial, 1970: 22).  
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 Cal esmentar les excepcions, explicables per haver tingut menys contacte amb el món carolingi, 

del Sud d’Itàlia, Alemanya Oriental, àrees centrals de Viena i Ratisbona, i també, Castella, Lleó i 

Portugal (Spufford, 1988: 294). 
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  Billó: Aliatge d’aram i argent emprat en la fabricació de la moneda menuda a les 

èpoques medieval i moderna. A Catalunya, el billó s’utilitzà en les emissions de moneda 

menuda des del segle XII fins l’any 1712. La proporció d’argent en aquest tipus de 

monedes anà disminuint amb el pas del temps, des dels .500 mil·lèsims al segle XII fins 

als .013 mil·lèsims al 1711. Segons el percentatge de plata contingut en cada diner de 

compte (inicialment coincident amb el del diner efectiu), la moneda de billó rebia 

distintes denominacions. La moneda de quatern és la fabricada amb un aliatge de billó 

que conté una tercera part d’argent fi (4 diners sobre 12 possibles, o .319 mil·lèsims) i 

que dóna nom a la moneda barcelonina encunyada entre 1185 i 1213, en temps dels reis 

Alfons el Cast i Pere el Catòlic. La moneda de tern és la fabricada amb un aliatge de 

billó que conté una quarta part d’argent fi (3 diners sobre 12 possibles, o .240 

mil·lèsims) i que dóna nom a la moneda barcelonina encunyada des del 1256, en temps 

de Jaume I. La moneda de tern restà incorporada a les Constitucions de Catalunya com a 

moneda oficial i immutable del Principat, i fou vigent fins als decrets de Nova Planta 

imposats per Felip V. La moneda de tern establia un preu per a l’argent fi invariable que 

coincidia amb la talla: 72 sous per marc o 9 sous per unça. L’empremta de la moneda 

de tern consistia en una creu quarterada alternativament d’un anell i de tres punts 

disposats en triangle. Malgrat que el seu nom és relacionat originàriament amb l’aliatge, 

les característiques del billó emprat en la fabricació de la moneda barcelonina anaren 

variant de manera important amb el pas del temps (des del 1492), sense que això 

suposés la modificació de la denominació oficial de la moneda. També era de tern la 

moneda de València implantada per Jaume I el 1247 i, molt probablement, la moneda 

jaquesa encunyada des de 1234. No s’ha de confondre el concepte “tern” amb la 

denominació de valor “tern” o “ternat”, emprada a finals del segle XV i principis del segle 

XVI.
66 La moneda de doblenc és la fabricada amb un aliatge de billó que conté una 

sisena part d’argent fi (2 diners sobre 12 possibles, o .160 mil·lèsims) i que dóna nom a 

la moneda barcelonina, en circulació entre 1222 (Crusafont 1982, 81)  i 1256, en temps 

de Jaume I. Aquest aliatge també fou utilitzat en certs batiments de moneda rossellonesa 

al segle XV. La moneda de llei senar és la fabricada amb un aliatge de billó que conté 

entre una dotzena i una vuitena part d’argent fi (d’1 a 1 ½ diners sobre 12 possibles, o 

llei de de .080 a .120 mil·lèsims). Fou fabricada durant el segle XVI arran del redreç 
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 Vegeu més endavant, p. 146. 
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monetari engegat per Ferran el Catòlic el 1492, però el seu nom no es regulà mai 

oficialment en detriment de la denominació perpètua de la moneda de tern. 

 

  Fi: Part de metall preciós (or o argent) d’una moneda. En canvi, per “argent fi” 

vegeu l’entrada “argent”. 

 

  Llautó i bronze: El llautó és un aliatge de coure (57-70 %) i zenc (30-40 %). El 

bronze és un aliatge de coure (80-90 %) i estany (10-20 %). Des de sempre s’han 

utilitzat aliatges que combinen el coure amb l’estany i el zenc al mateix temps. A 

l’època medieval, s’utilitzava genèricament el mot llautó per designar aliatges 

d’aquestes característiques. A Catalunya, es fabricaren monedes de llautó, d’ús 

exclusivament local, des de poc abans del 1300 fins al 1709. La majoria d’aquestes 

emissions eren de peces bractejades o incuses, fabricades a partir d’una fina planxa de 

llautó. D’altres s’encunyaven utilitzant cospells gruixuts. També es fabricaven de llautó 

la majoria de pellofes eclesiàstiques, d’ús intern de les comunitats de preveres. 

 

  Lliura: 1 Moneda de compte catalana equivalent a 12 sous o 240 diners. 2 Unitat 

de pes emprada per a pesar coure i altres mercaderies. (Alsina et alii, 1996). 

 

  Marc: Unitat de pes emprat per a l’or, l’argent i les joies, des del segle XI fins a la 

introducció dels sistemes decimals. A la Catalunya medieval s’utilitzava el marc de 

Barcelona (234 gr.) per a pesar les monedes d’argent i billó, i el marc de Perpinyà per 

a pesar les monedes d’or (240 gr.). La referència del marc de Perpinyà per a pesar or 

podria haver desaparegut l’any 1536, segons es desprèn d’un document municipal de 

Lleida (doc. 559). El 1731 Felip V ordenà substituir els marcs catalans pel marc de 

Castella (230 gr.) (Crusafont, 1999a). 

 

  Or: Metall preciós utilitzat per a fabricar les monedes de més valor circulatori. A 

l’Europa medieval l’or fou primer monedat per l’Imperi bizantí, i a continuació per 

l’emirat Omeia de Damasc i pels estats àrabs que sorgiren arran de la seva 

descomposició. Algunes regions meridionals en contacte amb l’Islam (comtats catalans, 

Castella i Lleó, Portugal i Sicília) bateren monedes d’or a imitació del numerari àrab 

entre els segles XI i XIV. Les primeres emissions (reeixides) de moneda d’or de tipologia 

cristiana a Europa cal situar-les a Gènova i a Florència el 1252, i a Venècia el 1284 
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(Grierson, 1991: 110). En el nostre entorn, les primeres emissions amb continuïtat van 

ser a Mallorca (rals d’or des de 1310, tot i que en molt poca quantitat abans de 1343), a 

Perpinyà (florins de Mallorca des de 1341 i florins d’Aragó des de 1346), i finalment a 

Barcelona i València (florins d’Aragó des de 1368) (Crusafont/Comas, 1996). La llei 

predecimal de l’or es mesurava en quirats, sent l’or pur de 24 quirats. 

 

  Talla: A l’època medieval, indicador del pes de les monedes fabricades en una 

emissió que s’expressava amb el nombre de peces obtingudes a partir d’un marc de pes 

de metall. També servia per a indicar el preu de la plata, un cop conegut el nombre de 

peces obtingudes i el valor de canvi de cadascuna d’aquestes peces. Així, per exemple, 

una talla de 72 peces de valor d’un sou per marc de plata assenyala que una unça 

d’aquest metall valia 9 sous. 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. 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. 

 

  Unça: 1 Unitat de pes divisora del marc i de la lliura. Per norma general, la lliura 

contenia 12 unces i el marc en contenia 8 (Alsina et alii, 1996). 2 Des del segle XVII fins 

al segle XIX, denominació popular que rebien les monedes d’or, castellanes primer i 

espanyoles després, de 8 escuts nominals. 

 

 

1.5.3. Denominacions 

 

  Entenc per denominació qualsevol nom, ja sigui establert oficialment o no, que 

rep una moneda efectiva en un moment determinat. Cal distingir les denominacions 

segons llur origen. 
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Tipus de denominacions 

 

  Denominacions oficials: Són les denominacions que apareixen en els documents 

de creació o modificació de les monedes efectives en circulació. 

 

  Denominacions nominals (i de vegades fossilitzades): Es tracta de les 

denominacions empremtades als encunys de les monedes, que si bé originàriament 

coincidien amb les denominacions oficials, amb el pas del temps poden haver deixat de 

tenir validesa per passar a ser trets fossilitzats. L’exemple més conegut és el de les 

monedes espanyoles en circulació als segles XVIII i XIX, que malgrat tenir totes una 

valoració estable en la moneda de compte (el ral de billó) duien empremtat un valor 

diferent (i alhora caduc) expressat en rals de plata. En el cas de la Catalunya sobirana, 

les denominacions fossilitzades es poden reduir al cas dels ardits, originàriament 

monedes de valor de dos diners, i que van acabar circulant al for d’un sol diner entre 

1655 i 1707, i a partir de 1711 fins a la decimalització dels sistemes monetaris que va 

tenir lloc durant el segle XIX. En aquest cas la fossilització es va estendre a la moneda 

de compte, ja que el sou de dotze diners va passar a anomenar-se sou de dotze ardits, pel 

fet d’haver abaixat aquesta moneda al valor d’un diner. 

 

  Denominacions vulgars o populars: Es tracta del nom popular que reben les 

monedes en circulació. Al llarg de la història les denominacions vulgars han enriquit el 

vocabulari quotidià, que les ha utilitzat fins i tot segles després de tenir-hi sentit. És el 

cas de les paraules  xavo, quarto, duro, sou, ralet, gallet, xamberg, unça, per citar-ne 

només unes poques.  

 

  Denominacions polisèmiques: Cal anar amb compte amb algunes denominacions 

que reben les monedes perquè s’apliquen també en altres contextos monetaris i en altres 

no necessàriament monetaris. Per tal de no haver de reiterar exemples, només il·lustraré 

l’enorme ventall possible de polisèmies assenyalant un cas senzill i un cas complicat. 

Així per exemple, el mot malla defineix una moneda de valor de mig diner, però 

aquesta moneda pot ser una moneda efectiva (i per tant real) o una moneda de compte (i 

per tant imaginària). Quan Jordi Morelló Baget (1996: 200, n.43) documenta una 

imposició municipal que consisteix en tallar tres malles per sou, per exemple, l’any 

1470, no hem de concloure que en aquell moment i en aquell indret existeixin en 
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circulació monedes físiques de valor d’una malla. En aquest cas només podem deduir 

que aquesta malla és un impost establert en una fracció de compte. Aquest és un cas 

senzill, que és equiparable al que pot passar amb d’altres denominacions com ara 

pugesa, sou, etc. El cas més complicat de polisèmia és el de la paraula diner, que pot 

voler expressar fins a sis conceptes diferents. En aquest cas, la repetició és molt 

perillosa, atès que tots sis conceptes, diferents entre si, poden ser emprats al mateix 

temps en l’estudi de les monedes. Així, un diner pot ser: 

 

1.- Moneda efectiva de valor d’un diner. 

2.- Moneda de compte junt als sous i les lliures en el sistema monetari tradicional de 

Catalunya des de Carlemany. Equivalia a una dotzena part d’un sou i a una 

240
a
 part d’una lliura. 

3.- Cadascuna de les dotze parts en que es dividia la llei de la plata pura, segons el 

sistema de mesura predecimal. Així, podem dir que una moneda tenia 3 diners 

de llei de plata fina, que és el que avui diríem plata de .240 mil·lèsims. 

4.- Unitat ponderal, divisor de l’unça i el marc, utilitzat per a pesar metalls i també 

monedes. 

5.- Al segle XVII, mesura utilitzada per a expressar el pes d’una moneda indicant el 

valor real del seu contingut d’argent. Per exemple, un ralet català de 1675 tenia 

un pes de vint diners de plata. 

6.- I finalment, el mot “diners” també significa, de manera general, el concepte de 

riquesa, de manera que podem trobar que un Consell Municipal acorda “fer 

diners”, és a dir aconseguir finançament o liquidesa, però sense referir-se a cap 

mena d’actuació monetària. 

 

  Denominacions errònies: En l’apartat de denominacions errònies cal situar 

exclusivament denominacions usades en obres de referència o divulgatives, o també en 

catàlegs comercials, de l’actualitat, que no s’ajusten a la realitat dels fets històrics i que 

són producte de la ignorància dels autors que les utilitzen. El fet d’assenyalar 

l’existència d’aquestes denominacions errònies és a causa que moltes d’elles continuen 

sent considerades verídiques i utilitzades amb normalitat, circumstància que dificulta 

una correcta comprensió del sistema monetari de molts moments històrics. Per exemple, 

a Catalunya la denominació mitja pugesa fa referència a un determinat tipus de pugeses 

lleidatanes que són més petites del que és habitual. Les reduïdes dimensions les han 



 

- 138 - 

 

convertit gratuïtament en mitges, sense que cap document escrit pugui recolzar aquesta 

suposició.
67

 Altres confusions producte de denominacions errònies són les causades pels 

mots morabatí o maravedís, o per dobló i dobla, dels quals explicaré llur precís 

significat més endavant, i que han esdevingut la principal font d’errors en els treballs de 

recerca relacionats amb esments monetaris dels segles XVI i XVII.
68

 Les denominacions 

errònies són més comuns en altres àmbits, com ara els de la moneda castellana
69

 o 

valenciana.
70

 En aquest aspecte, la Numismàtica catalana ha pogut evitar la 

contaminació de la ignorància, gràcies a la feina de base dels autors precedents, 

esmentats en el capítol anterior. 

 

 

Denominacions més usuals 

 

  Relaciono a continuació els noms d’algunes de les monedes efectives més usuals, 

que es repetiran contínuament en el transcurs de l’estudi. 

 

  Ardit / Dobler: 1 Aquests mots equivalen a una moneda de valor de dos diners. El 

nom “ardit” és d’origen francès (hardi) i anà guanyant força al llarg del segle XVI fins 

desplaçar completament, a Catalunya, el mot equivalent “dobler”. Entre les monedes 

municipals coneixem doblers fabricats a Vic al segle XV, i ardits a Puigcerdà i Perpinyà als 

                                                 
67

 La confusió s’originà per una mala interpretació de Josep Salat (1818: 115) i Aloïs Heiss (1867: II, 

155-156), fou continuada per Botet (1909: II, 265) i altres autors, fins que Miquel Crusafont (1990: 

198) la desestimà. 
68

 Es tracta de dos casos de confusió sistemàtica, agreujats pel fet que algunes obres considerades 

indiscutibles durant molt de temps no només no els resolen, sinó que fins i tot els agreugen 

(sobretot: Mateu Llopis, 1956). És habitual trobar confusions d’aquest tipus en moltes obres de 

recerca, però m’estalvio fer-ne cap relació en aquest capítol introductori. Un recent diccionari de 

numismàtica editat pel Ministerio de Cultura d’Espanya continua arrossegant i, empitjorant, 

aquests errors (Alfaro et alii, 2009).  
69

 Un cas incomprensible és el d’anomenar peces de dos quartos (vuit maravedisos) a les monedes de 

dos maravedisos batudes entre 1580 i 1590, de resultes d’un error interpretatiu difós per Fontecha 

(1968) i continuat, encara avui, per diversos autors. Un segon cas paradigmàtic és anomenar 

pepión (una denominació de les monedes de més petit valor del regne de Castella) a un tipus de 

monedes d’alt contingut d’argent del segle XIII. En aquest cas, l’equivocació va partir de Heiss 

(1867: II), però fou recollida per autors prestigiosos (Gil Farrés, 1976: 314-315), i no fou resolta 

fins fa pocs anys, gràcies a Roma  (2000: 144-145). 
70

 Per exemple Felip Mateu Llopis (1929: 142-143) denominà “novenets” als divuitens de mòdul 

reduït però de pes correcte batuts el 1682. De cap manera és possible que dues monedes d’argent 

del mateix pes i de llei similar, però de diferent mòdul, tinguin l’una la meitat de valor que l’altra. 

Doncs bé, aquest error no ha estat corregit fins vuitanta anys després, gràcies a Joan Antoni Sendra 

(2008: 352). El prestigi, justificat o no, d’alguns autors provoca que les seves conclusions no 

siguin posades en dubte malgrat ser completament absurdes. 
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segles XVI i XVII. La primera utilització documentada del mot “ardit” com a tipus de 

moneda pròpia l’he localitzat a la Seu d’Urgell, el 1477 (Sanahuja, 2010a). 2 A partir del 

1712, el mot “ardit” passà a ser equivalent de diner, de resultes de la reducció del valor de 

aquestes monedes a la meitat (per tant: 1 sou de 12 ardits = 1 sou de 12 diners).
71

 

 

  Blanca: 1 (rarament blanc o tarja) Als segles XV i XVI, denominació genèrica que 

s’aplicava a certes monedes de billó ric i de mòdul mitjà o gran, que abastaven valors de 

canvi intermedis entre la moneda menuda i la moneda grossa de plata. A Catalunya, la 

fabricació de blanques no va reeixir més enllà d’uns breus assaigs en temps de Joan II i 

Martí l’Humà (les blanques coronades de Perpinyà). En canvi, les blanques emeses a 

Navarra, el Biarn, el regne de França i els principats piemontesos, arribaren a circular pel 

país de manera significativa en moments puntuals. 2 A Castella, des del 1492, moneda 

menuda de valor de mig maravedís. 

 

  Croat: Moneda efectiva de plata creada a Barcelona l’any 1285 per Pere el Gran, 

amb una llei d’11,5 diners i talla de 72 peces per marc, i amb un for inicial de 12 diners de 

tern. Inicialment se l’anomenà barcelonès d’argent, després ternat, i almenys des de 

l’inici del segle XV, croat. El croat mantingué les seves característiques essencials fins el 

1654, tot i que des del segle XVI, la seva denominació més usual, i també l’oficial, fou la de 

ral català. El 1492, el seu for oficial quedà establert en 24 diners de llei afeblida o senar.  

 

  Croet:  A Girona, l’any 1483, denominació popular que rebien els patacs batuts a 

Perpinyà  a nom de Lluís XI durant la segona ocupació francesa (1476-1493). 

 

  Dobla:
72

 1 A l’època medieval, denominació popular que rebien diverses monedes 

d’or de patró musulmà, sobretot les batudes pels califes almohades (dobles masmudines).  

2 Al segle XV, denominació popular que rebien diferents tipus de monedes efectives de 

billó ric, estrangeres, de valor circulatori superior al diner i inferior al sou.  3 A finals del 

segle XVI i per tot el XVII, denominació popular que rebien les monedes efectives d’or de 

valor de dos escuts. 

                                                 
71

 Quelcom semblant passà simultàniament a Mallorca, però allà el mot dobler no deixà pas a ardit i, 

a més, el llenguatge popular adoptà lèxicament la substitució de diners per doblers, encara vigent 

avui en dia. 
72

 És una de les denominacions que ha sigut més objecte de confusió, en aquest cas amb “dobló”. 

Vegeu més amunt, a l’apartat “Denominacions errònies”. 
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  Dobló:
73

 1 Als segles XVI i XVII, denominació popular que rebien les monedes 

efectives d’or de valor de dos ducats. Era equivalent a les denominacions dobló de les 

dues cares i, al segle XVII, trentí. 2 Als segles XVIII i XIX, moneda efectiva d’or de valor de 

dos escuts espanyols. 

 

  Ducat: Moneda efectiva encunyada en or a molts estats d’Europa entre els segles 

XV i XVII, caracteritzada per tenir un pes proper als 3,55 grams i una llei alta de 23,50 

quirats (.979 mil·lèsims de fi). Els regnes de la Corona d’Aragó i també Castella optaren 

per adoptar aquest nou patró monetari a finals del segle XV. Joan II ordenà la fabricació dels 

primers ducats de la Corona a València i, poc després, a Saragossa, des del 1477, mentre 

que els primers ducats barcelonins foren fabricats el 1481. A Catalunya el valor de canvi 

oficial del ducat fou de 24 sous a la major part del segle XVI. L’estabilitat del ducat va 

convertir aquesta moneda en un veritable referent comptable usat per a calcular el valor 

d’altres monedes efectives pròpies o estrangeres. Des del 1516, la fabricació de ducats es 

va centrar en els múltiples, sobretot en els doble ducats, que eren encunyats a Barcelona a 

imitació dels dobles ducats castellans que duien els retrats dels reis Catòlics. Els ducats 

catalans, des del 1493, reberen el nom oficial de principat. El doble ducat era anomenat 

popularment dobló de dues cares al segle XVI i senzillament dobló o trentí al segle XVII. El 

batiment de ducats cessà a Catalunya arran de la Guerra dels Segadors. 

 

  Escut: 1 Moneda efectiva d’or. Inicialment creada el 1266 per Lluís IX de França 

amb un pes de 4 grams i una llei de 24 quirats, que fou àmpliament imitada per tot Europa 

per be que amb el pes i la llei reduïts.  Als segles XVI i XVII, moneda d’or efectiva creada 

per Carles I amb un pes de 3,35 grams i una llei de 22 quirats que esdevingué la principal 

moneda d’or de la majoria d’estats de la Península Ibèrica. Es fabricaren escuts propis a 

Castella (1543), València (1547), Mallorca (d.1566) i Aragó (1576). L’escut castellà, 

fabricat a la península i també a les possessions americanes, es convertí en una important 

moneda-mercaderia d’àmplia acceptació internacional. A Catalunya, mai no s’adoptà 

l’escut com a moneda pròpia, però es realitzaren fabricacions d’escuts castellans (escut de 

la creueta) a Barcelona entre 1598 i 1603, al 1641, i entre 1653 i 1705 (Sanahuja, 2003b i 

2011b). A l’època medieval s’havia autoritzat la fabricació d’escuts estrangers en algunes 

seques catalanes, per exemple el 1352 (Sanahuja, 1996). Als segles XVIII i XIX, moneda 

                                                 
73

 És una de les denominacions que ha sigut més objecte de confusió, en aquest cas amb “dobla”. 

Vegeu més amunt, a l’apartat “Denominacions errònies”. 
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d’or del regne d’Espanya, que tenia un pes de 3,35 grams i una llei que s’anà reduint 

progressivament des dels .917 fins als .875 mil·lèsims. 2 Moneda efectiva de plata d’època 

moderna. Fou fabricat entre 1865 i 1868, fou la unitat del segon sistema monetari decimal 

espanyol, basat en una moneda efectiva d’argent de pes de 13 grams i llei de .900 

mil·lèsims.  

 

  Excel·lent: 1 En general, denominació oficial que rebia la moneda d’or pròpia i 

reglamentària del regne de Castella i Lleó durant el regnat dels Reis Catòlics (1474-1504). 

2 Excel·lent dit “excel·lent anterior a la pragmàtica”, fou la denominació oficial que va 

rebre la moneda efectiva d’or del regne de Castella i Lleó, fabricada entre 1476 i 1497, 

segons el patró de la dobla castellana. L’excel·lent es batia a una llei propera a l’or pur (23 

¾ quirats) i una talla de 25 peces per marc de Castella (ap. 9,2 grams de pes brut). La 

denominació oficial de la moneda fou rarament emprada en benefici de la denominació 

popular, que era la de “castellano doble” —per a l’excel·lent—, i “castellano de dos 

cabezas”— per al mig excel·lent. 3 Excel·lent dit “excel·lent de la magrana” fou la 

denominació oficial que va rebre la moneda efectiva d’or del regne de Castella i Lleó, 

creada mitjançant la pragmàtica de Medina del Campo del 1497, fabricada correntment 

fins 1537, i equivalent al patró europeu del ducat. L’excel·lent de la magrana es batia 

també amb una llei propera a l’or pur (23 ¾ quirats) i una talla de 65 1/3  peces per marc 

de Castella (ap. 3,52 grams de pes brut). 

 

  Florí: 1 Moneda efectiva encunyada en or a molts estats d’Europa durant la Baixa 

Edat Mitjana. A Catalunya, els primers florins foren batuts a Perpinyà per Jaume III de 

Mallorca (c.1349) i continuats després per Pere III el Cerimoniós a les seques de 

Barcelona, Mallorca, Perpinyà, València i, puntualment, Saragossa.
74

 Els darrers florins 

                                                 
74

 El mot contemporani emprat per a designar els florins de la corona catalanoaragonesa, era el de 

“florí d’Aragó”. Aquesta denominació provenia de la lectura de la llegenda de les monedes , que 

indefectiblement era “ARAGO REX” o bé “REX ARAGO”. De fet, però, aquest “Aragó” no era una 

referència territorial, com ho entendríem avui en dia, sinó personal, relativa al rei d’Aragó (o al que 

modernament assimilaríem al cognom “Aragó”). A Catalunya i a la resta d’estats de la Corona, en 

el període estudiat (1300-1598), el rei es reservà en tot moment el control de la fabricació de la 

moneda d’or, sense delegar-lo en cap altra autoritat menor, i per això hi feia constar sempre el seu 

nom i títol principal (o cognom, si ho preferiu). En canvi, en cap altra moneda catalana que no fos 

d’or, de cap moment de la història, no hi apareix el nom Aragó per a res. Explico això per introduir 

que, atès que els florins eren propis del rei i no definien un territori, i atès que el batiment de 

florins d’or al regne d’Aragó fou testimonial i limitat a una sola emissió, em sembla bé la proposta 

de canvi de denominació de “florí d’Aragó” a “florí català” feta per Miquel Crusafont (Crusafont / 

Comas, 1996: 13-14), més que res, per evitar futurs problemes identitaris com els que els catalans 
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foren batuts per Ferran II el Catòlic, el 1481. Els primers anys, la llei dels florins anà 

disminuint dels 23,5 quirats als 22 quirats de llei (de .979 a .916 mil·lèsims de fi) fins 

quedar estabilitzada, l’any 1365, en 18 quirats (.750 mil·lèsims). El seu pes es va mantenir 

sempre estable entorn als 3,4 grams. L’any 1365 el valor de canvi oficial del florí quedà 

establert en 11 sous; al segle XV el seu valor de canvi de mercat arribà en moments 

puntuals fins a més de 20 sous, tot i que des del 1472, el valor de canvi oficial quedà fixat 

en 16 sous 6 diners (Crusafont / Comas, 1996; Sanahuja, 1996). 2 Florí corrent. Al segle 

XV, moneda de compte equivalent a 11 sous de diners, diferenciada del florí efectiu, valorat 

al mercat entre 13 i 20 sous segons el moment. 3 Al segle XVII, denominació que rebien les 

monedes efectives de valor d’un terç de trentí (dos terços de ducat). 

 

  Malla: És el nom més popular per a designar les monedes de valor de mig diner. 

Equival a òbol, que era una denominació més culta utilitzada abans del segle XV. A més de 

les barcelonines i rosselloneses, es fabricaren també unes poques emissions municipals de 

malles, com les de Cervera o Girona al segle XV. 

 

  Maravedís:
75

 Moneda de compte i efectiva del regne de Castella. L’origen del nom 

prové de la moneda d’or almoràvit denominada morabatí. El maravedís castellà era 

originàriament també una moneda d’or, però ben aviat el seu contingut de metall preciós 

anà disminuint fins convertir-se, l’any 1602, en una moneda de coure pur i petites 

dimensions. El maravedís castellà no va tenir mai circulació a Catalunya fins l’any 1718, 

quan Felip V va imposar-hi la fabricació i circulació de la moneda castellana en detriment 

de la pròpia.  

 

  Masmudina: Moneda d’or batuda pels almohades equivalent a mitja dobla d’or. 

 

  Menut, menudet: Es tracta d’un nom genèric aplicat a les monedes de valor d’un 

diner. Des d’inicis de l’Edat Moderna, i per tal de no confondre la moneda real amb la de 

                                                                                                                                               
hem patit els darrers dos segles de resultes de voler respectar (o imposar artificialment) fins a 

límits inexplicables la literalitat d’institucions que no han existit mai. I no ho dic perquè sí: avui 

mateix es reclama el “retorn” de l’Arxiu de la Corona d’Aragó a Aragó, sense tenir en compte que 

van ser catalans del segle XIX els que van optar per aquesta denominació (aparentment més 

integradora, però a la llarga més problemàtica) en detriment de la tradicional denominació “Arxiu 

Reial de Barcelona”. 
75

 És una de les denominacions que ha sigut més objecte de confusió, en aquest cas amb “morabatí”. 

Vegeu més amunt, a l’apartat “Denominacions errònies”. 
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compte, els contemporanis podien distingir entre els mots "diner" —moneda de compte— 

i "menut" —moneda real de valor un diner—. Totes les monedes (municipals o no) 

d’aquest valor, sigui quin sigui el metall o la forma que tinguin, poden ser considerades 

menuts. Ara bé, el nom s’aplica especialment, sobretot actualment, a les monedes de coure 

de petit mòdul i encunyades per les dues cares. 

 

  Morabatí:
76

 1 Als segles XI-XIII, moneda d’or efectiva de pes de 3,85 grams, 

fabricada primer pels emirs almoràvits, i després imitada pels reis castellans, lleonesos i 

portuguesos, que tingué una àmplia circulació a Catalunya.  2 Als segles XIV-XVII, el 

morabatí fou una unitat de compte fossilitzada que s’emprava per a establir penes i multes, 

o per valorar antigues obligacions censals, que eren lògicament satisfetes amb moneda 

catalana corrent segons l’equivalència establerta oficialment. 3 Impost equivalent al 

monedatge català que es percebia a València i Mallorca, i a Aragó i als territoris catalans 

on circulava la moneda jaquesa (com les terres del Marquesat o Tortosa) (Baydal, 2008).  

 

  Pacífic: Moneda d’or efectiva de curs general a Catalunya creada el 1465 durant 

el regnat de Pere de Portugal i continuada per Renat d’Anjou i durant els primers anys 

del segon regnat de Joan II. Tenia una llei de 20 quirats i un pes semblant al del florí. 

Fou aforat inicialment en 18 sous, però el mercat  el valorà a 20. 

 

  Pellofa, pellerofa: 1 Nom que rebien els getons destinats a l’ús intern de la 

comunitat eclesiàstica d’una parròquia. La seva missió era substituir les monedes civils en 

totes les operacions de control i distribució d’emoluments dins de l’àmbit de la funció 

eclesiàstica. Així, els capellans cobraven el seu salari en pellofes després de cada ofici 

realitzat i al final del mes bescanviaven el conjunt recaptat per bona moneda de curs 

general. D’aquesta manera s’evitava la circulació poc apropiada de diners dins de les 

esglésies i hom s’assegurava un major control del nombre d’oficis en els que actuava cada 

membre de la comunitat. Aquest control era sobretot recomanable per al compliment 

efectiu dels beneficis erigits per les autoritats eclesiàstiques a títol vitalici. Les pellofes 

també podien servien per donar almoina als pobres. I és documentat que en algun moment 

les pellofes eclesiàstiques van transcendir el seu curs restringit i arribaren a actuar com a 

veritable moneda local substitutòria, tot i que aquesta activitat era normalment prohibida i 
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 És una de les denominacions que ha sigut més objecte de confusió, en aquest cas amb 

“maravedís”. Vegeu més amunt, a l’apartat “Denominacions errònies”. 
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penada. Tot i que hom convé que les pellofes més antigues estaven fabricades de plom, les 

que han sobreviscut el pas del temps acostumen a ser peces llautó o, menys habitualment, 

de llauna, empremtades per una sola cara. 2 Per similitud amb la morfologia de les peces, 

aquest mot designava, esporàdicament, certs menuts municipals fabricats a partir d’una 

planxa de llautó fina, en cronologies semblants a les dels getons eclesiàstics. 

 

  Plom: 1 El mot plom s’utilitzava bàsicament per definir els getons o peces 

monetiformes de caràcter privat o públic, que eren fabricades amb aquest material. Els 

ploms de caràcter no monetari tenien moltes utilitats. Eren de plom moltes fitxes de joc, 

fabricades per particulars, així com altres getons fets fabricar per les autoritats municipals, 

i per alguna institució religiosa, destinats a regular millor certes activitats civils. Entre els 

ploms fabricats a iniciativa dels consells municipals destaquen els ploms de veremes de 

Cervera, els ploms del gel a Lleida, o els ploms de les franqueses de la carn, força estesos a 

diferents poblacions. 2 Aquest nom també el rebien algunes monedes municipals, sobretot 

anteriors a mitjans del segle XVI. Malauradament, a causa de la difícil conservació d’aquest 

metall, de la majoria no ens ha arribat cap exemplar o bé ens són poc conegudes. S’ha 

tingut la creença que l’ús del mot "plom" per a designar la moneda municipal s’havia 

mantingut més temps que el de la utilització efectiva del metall en qüestió, però aquesta 

afirmació no sembla poder-se provar amb la documentació coneguda.
77

  

 

  Principat: A Catalunya, denominació oficial, creada el 1493, que rebien les 

monedes efectives d’or batudes a Barcelona entre 1481 i 1578 segons el patró del ducat 

(Sanahuja, 1999a).  

 

  Pugesa:
78

 D’origen occità, el mot “pugesa” equival a una moneda (efectiva o de 

compte) de valor d’un quart de diner. Les primeres pugeses catalanes es van fabricar a 

Lleida i a les comarques properes a finals del segle XIII. En l’època moderna, les pugeses 
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 Miquel Crusafont ho donava per segur: “Tot i així, hom solia anomenar ploms les pellofes i fins i 

tot les incuses locals” (Crusafont, 1996a: 192). Elvira Díaz també ho creu i relaciona les pellofes 

incuses de llautó de la Seu de Lleida amb els esments documentals del 1538 que fan referència a 

senyals de plom (Díaz Álvarez, 2012a). Jo mateix no m’ho havia qüestionat: “És gairebé segur que, 

ja al segle XV, en molts dels casos que la documentació esmenta "ploms", aquests s’han d’assimilar a 

peces de llautó incuses. El tipus de metall utilitzat va canviar amb el pas del temps però el mot va 

perdurar en el vocabulari popular” (Sanahuja, 2005b: 35). Però un cop rellegida la documentació amb 

prudència, i desestimant tot allò que no sigui indiscutiblement comprovat, no queda clar que quan 

llegim el mot “plom” pugui referir-se a qualsevol objecte que no sigui fabricat d’aquest metall.  
78

 Vegeu més amunt el comentari sobre l’errònia denominació “mitja pugesa” (p. 137-138) i també la 

discussió sobre l’origen i etimologia del mot al capítol 2, p. 214-216. 
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es deixaren d’encunyar per tornar a ser, exclusivament, una fracció de compte. Les 

primeres pugeses eren peces incuses de llautó, i les darreres, encunyades potser vers el 

1500 a Lleida, eren fabricades amb coure i batudes a dues cares amb el triple llir 

emblemàtic de la ciutat. 

 

  Ral: 1 A l’Edat Mitjana, denominació genèrica que s’aplicava a diverses monedes 

efectives emeses sota l’autoritat reial, sobretot batudes en plata, però també en algunes 

emissions de moneda d’or i billó. El ral català és la denominació que, a partir del segle 

XVI,  rebé la moneda efectiva d’argent de curs general fabricada a Barcelona des del 1285 

fins al 1654, també anomenada croat. El ral castellà fou, als segles XV i XVII, la moneda 

efectiva i de compte del regne de Castella i Lleó, fabricada en argent, que gaudí d’una 

àmplia acceptació internacional com a moneda-mercaderia, especialment pel que fa a les 

monedes fabricades amb valor múltiple de ral (8 rals, 4 rals, i 2 rals), a partir de l’arribada 

a Sevilla de l’argent procedent de les mines d’Amèrica. Els regnes d’Aragó, Mallorca i 

València també disposaren de rals d’argent propis. A Mallorca, el ral d’or fou una moneda 

efectiva encunyada entre 1310 i 1387. 2 Nom que reberen altres tipus de moneda creats 

posteriorment, des del 1674 fins al 1868, tant a la Catalunya sobirana com al regne 

borbònic d’Espanya. 

 

  Senyal: Un altre mot característic de les encunyacions locals. A la documentació el 

trobem en la forma de "senyal de la vila de...". El mot senyal deriva del fet que aquestes 

monedes duien gravats els símbols de la vila o ciutat emissora. Els senyals més 

característics són unes peces de coure de gran mòdul encunyats a finals del segle XV a 

diverses poblacions com Tarragona o Tàrrega. Llevat de comptades excepcions, els senyals 

eren de valor d’un diner.
79

 

 

  Sisè: Moneda efectiva de valor de sis diners. Al segles XV i XVI, els sisens eren 

monedes de plata, bé terços de croat (quan el croat valia 18 diners), bé quarts de ral (quan 

el ral valia 24 diners). Al segle XVII, durant la guerra dels Segadors (1640-1652), els sisens 
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 Crusafont (1996a: 194) ha proposat que el mot “senyal” derivi del fet que aquest tipus de monedes 

eren com signes substitutoris avalats per un dipòsit equivalent en moneda de curs general. Jo ho 

relaciono més aviat amb la traducció catalana del mot “signum” que apareix a l’inici de la llegenda 

de molts segells, personals o d’institucions públiques, d’època medieval, que inclouen una 

representació heràldica a la part central (Sagarra, 1922). De fet, ambdues propostes poden ser 

compatibles. 
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eren unes monedes de coure que van ser inicialment fabricades a Barcelona, però després 

també fabricades a moltes altres poblacions catalanes. 

 

  Sou: 1 Moneda de compte junt als diners i les lliures en el sistema monetari 

tradicional de Catalunya. 2 Als segles XVI i XVII, moneda efectiva de plata equivalent a mig 

ral, de valor de dotze diners. 

 

  Tern, ternat: Moneda en circulació a Catalunya durant la segona meitat del segle 

XV que tenia el valor de canvi de tres diners. Podia tractar-se d’un sisè de croat encunyat 

com a tal, o bé un terç de croat retallat fins a la meitat del mòdul i del pes, o bé una altra 

moneda estrangera de plata retallada de la mateixa manera, o bé un quintino de plata 

sicilià (Guadán, 1980: 102). 

 

  Timbre: Nom que reberen dos assajos de moneda efectiva d’or d’alta llei 

efectuats, l’un a Perpinyà durant el regnat de Joan I, i l’altre a València en temps 

d’Alfons el Magnànim i Joan II (Sendra, 2011). 
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1.6. 

La moneda en la historiografia 

 

 

 

 És preceptiu recolzar qualsevol treball de recerca sobre la feina feta pels autors 

precedents. No només és just valorar els seus encerts i recordar llurs noms, també és 

convenient per a l’investigador assenyalar fins on han arribat els altres.  

 

 

1.6.1. Historiografia de la moneda a l’Europa occidental 

 

  D’entrada crec interessant oferir un breu panorama historiogràfic de la producció 

sobre la moneda de l’Europa occidental. Les referències a la moneda catalana hi són 

més aviat escasses però val la pena conèixer el tractament que estan rebent les línies de 

recerca orientades vers la moneda menuda. I és encara més interessant, al meu parer, 

copsar l’orientació i evolució de la disciplina numismàtica a Europa al llarg del darrer 

segle. Perquè, al cap i a la fi, són les grans obres d’abast internacional les que marquen 

les modes i els camins a seguir, especialment si són traduïdes a diversos idiomes. En 

aquest sentit, tinc la percepció que a la majoria d’estudiants universitaris catalans els pot 

sonar més els noms de Cipolla o Spufford que els de Botet o Crusafont. 

  La gran obra de referència per a la moneda europea medieval ha estat 

tradicionalment el voluminós manual d’Engel i Serrure (1905), publicat en tres volums 

entre 1891 i 1905.
80

 Es tracta d’un recull geogràfic i cronològic de les emissions 

monetàries europees medievals. La informació d’aquest manual provenia dels catàlegs 

numismàtics nacionals de la segona meitat del segle XIX: Poey d’Avant (1862), Heiss 

(1869), etc. Per exemple, seguint el criteri de Poey d’Avant, Engel i Serrure van situar la 

numismàtica catalana dins l’entorn de França fins a l’època de Jaume I (Engel / Serrure, 

1905: II, 437-46). Malgrat que el llibre fou publicat pels volts del 1900, continua essent 

un referent omnipresent en qualsevol article o treball, de caire universitari, que es 

publica avui en dia. I això no deixa de ser sorprenent perquè, al menys en el cas de les 
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 A França, però, ha compartit i ha cedit protagonisme amb el manual de Blanchet i Dieudonné 

(1912-1936). 
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tres regions que més conec (Catalunya-Aragó, Castella-Lleó, i Occitània) el paradigma 

numismàtic entre el 1900 i avui en dia ha canviat a nivells inimaginables.
81

 

  La presentació formal d’Engel i Serrure fou adoptada i millorada a totes les obres 

de síntesi posteriors. En aquestes obres, fins i tot en les de més recent aparició, 

l’evolució de les emissions monetàries es presenta sempre dividida en etapes, que en 

Engel i Serrure eren només estrictament cronològiques, però que després van acabar 

essent protagonitzades per un determinat tipus monetari: l’etapa del diner,
82

 l’etapa del 

gros, l’etapa del florí, etc.
83

 En aquesta periodització queden inclosos sovint temes com 

l’accés als metalls preciosos, les relacions comercials intercontinentals, i també el grau 

de solidesa dels estaments polítics encunyadors de moneda. Hi apareixen, en canvi, 

poques referències a l’ús de la moneda a la vida quotidiana. 

 

  La continuïtat sintètica de l’obra d’Engel i Serrure contrasta amb el trencament 

que es produí, de manera paral·lela, en la recerca numismàtica. El trencament consistí 

en la divisió del tronc central en un mínim de dues branques, aparentment 

complementàries, però que s’han mostrat moltes vegades hostils entre si. 

  Una primera branca va créixer amb l’objectiu principal d’identificar i catalogar les 

monedes conegudes. No es tracta només d’una tasca mecànica, allunyada de la reflexió 

històrica. Un cop confegit, la visió de conjunt que proporciona un catàleg numismàtic 

pot permetre extreure’n conclusions i propiciar una nova síntesi o un nou paradigma de 
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 A tall d’exemple, il·lustrant el cas estrictament català, el 1905 encara no s’havia publicat l’obra de 

Botet (1908-1911); només es coneixien físicament unes desenes de tipus monetaris comtals, mentre 

que avui se’n coneixen més de cent cinquanta (Balaguer, 1999); no se sabia gairebé res de les 

monedes locals i municipals (Crusafont, 1990); no s’havien estudiat els problemes monetaris del 

segle XV i la seva repercussió a la política barcelonina (Batlle, 1973; Crusafont, 1989a); es creia 

que les monedes a nom de Ferran el Catòlic pertanyien a la seva època i no que fossin fabricades 

fins 75 anys després de la seva mort (Sanahuja, 1999a); la sèrie del florí d’or d’Aragó no s’havia 

datat i ni tan sols s’havien identificat les seques emissores (Crusafont/Comes, 1996); no es 

coneixia cap moneda catalana atribuïda al segle X (Sanahuja 2006d); hom pensava que la seca de 

Barcelona no havia començat a fabricar ducats d’or fins l’any 1492, onze anys més tard del que en 

realitat havia succeït (Sanahuja, 1998a); no havia aparegut el dipòsit d’Òrrius amb peces del segle 

XI (Balaguer/Crusafont, 1983); Bisson no havia escrit el Conservation of Coinage (Bisson, 1979), 

etc. 
82

 Curiosament, els traductors de les obres angleses a l’espanyol tendeixen a traduir el mot anglès 

“penny” per “penique”, i les traductors de les obres franceses a traduir el mot “denier” per 

“denario”, sense adonar-se que els mots i/o valors equivalents eren el de diner en català, o “dinero” 

en espanyol. Per això, quan en qualsevol d’aquestes obres de síntesi llegim el concepte de període 

o etapa “del penique”, per exemple, ho hem de traduir com a “etapa del diner”. N’és un exemple la 

traducció de l’obra esmentada d’Eagleton i Williams (1997: 68).  
83

 Per exemple, és el cas de Grierson (1991), Crusafont (1996a), Eagleton/Williams (1997). 
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la disciplina. Aquesta primera branca ha continuat (també amb excepcions, però) 

utilitzant el nom de “Numismàtica” per a definir la matèria que estudia. 

  Una segona branca va enfortir-se encara amb més vigor que la primera. Sense 

haver d’identificar ni catalogar les monedes, l’observador en tindria prou en conèixer 

els trets generals de la matèria abans de submergir-se en allò que seria el veritablement 

interessant i important: el funcionament de la moneda dins la societat i, especialment en 

tots aquells aspectes merament econòmics que han protagonitzat la Història. En aquesta 

branca, no és tan important disposar d’un corpus numismàtic de les peces ni poder 

identificar amb precisió un exemplar en concret. És més satisfactori conèixer l’evolució 

dels sistemes monetaris i llur relació amb activitats humanes com el comerç, l’estalvi, el 

finançament, el crèdit, o la fiscalitat. A diferència de la primera branca, els partidaris 

d’aquesta segona han defugit sovint el mot “numismàtica”, fins i tot avergonyint-se, al 

considerar-lo un mot equivalent a una activitat descriptiva, poc útil i tancada al progrés 

desitjable del paradigma històric. Els seus seguidors han preferit utilitzar les 

denominacions “història de la moneda” (sempre en singular) o “història del diner”. El 

canvi d’orientació promogut per aquesta segona branca és perceptible en tots els àmbits 

relacionats amb la numismàtica. Per exemple, les col·leccions públiques de monedes 

havien estat reunides, al segle XIX, en forma de gabinets numismàtics, uns indrets a mig 

camí entre els museus i els dipòsits que complien amb la funció que els estudiosos de la 

moneda reclamem: és a dir convertir-se en arxius protectors i receptors de les fonts 

numismàtiques. A l’allunyar-se de l’estudi material de les monedes, aquestes han deixat 

de ser un document històric fabricat en sèrie per a convertir-se en un tresor singular i de 

valor incalculable. Al ser més desconegudes, són conseqüentment més sacralitzades. En 

lloc dels arxius històrics, les monedes es conserven als anomenats “museus del diner” o 

fins i tot, a les seccions corresponents dels museus d’art.
84

 

  La comprensió del funcionament de cada sistema monetari en un espai i un temps 

determinat és el tercer objectiu de la Numismàtica que anunciava al començar aquesta 

tesi. Si bé ha estat considerat des de les dues branques, en canvi no ha estat sempre 

d’obligat compliment. De fet, moltes vegades s’ha deixat de banda, sobretot a casa 

nostra, en perjudici evident de la credibilitat de tots els estudis històrics, ja que el no 

disposar de manuals numismàtics d’utilitat provada a nivell local impossibilita que un 
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 Per exemple, a casa nostra, el Gabinet Numismàtic de Catalunya és actualment una secció del 

Museu Nacional d’Art i no pas, posem pel cas, de l’Arxiu Històric Nacional o del Museu 

d’Història de Catalunya.  
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estudi de recerca basat en dades monetàries (compres, vendes, preus, crèdits, etc.) es 

pugui saber si és correcte o no. A nivell europeu, sí trobem algunes regions ben 

representades en aquest nivell, com la Toscana i el Milanesat (Cipolla, 1990), o la 

França reial (Fournial, 1970; Bompaire / Dumas, 2000). 

 

 

La Numismàtica com a identificadora i ordenadora de les sèries monetàries 

 

  Des de principis del segle XX, a la primera branca de la Numismàtica han 

sobresortit els autors i les institucions del nord d’Europa, sobretot del món anglosaxó, 

tant anglesos —com el Bristish Museum, el Fitzwilliam Museum de Cambridge, 

l’Ashmolean Museum d’Oxford— com nord-americans —la Dumbarton Oaks Research 

Library and Collection, l’American Numismatic Society, o l’American Hispanic 

Society. Les revistes especialitzades i els catàlegs numismàtics sistemàtics propiciats 

per aquestes institucions, especialment els que abasten l’època antiga, són els de 

referència a tot el món.
85

 I aquesta tendència continua ben viva actualment, en bona part 

amparada per la legislació d’aquests estats, permissiva en assumptes de patrimoni 

històric, però al mateix temps protectora de la conservació de la informació.
86

  

  Pel que fa a l’època que ens interessa, el numismàtic més representatiu ha estat 

l’irlandès Philip Grierson. 

 

  Philip Grierson (1947-2006)
 87

 

  Philip Grierson (Dublín, 1910-Cambridge, 2006) ha estat el màxim exponent de la 

recerca numismàtica europea del segle XX.
88

 Va posar al dia el manual d’Engel i Serrure 
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 Per posar només uns pocs exemples: els catàlegs de la moneda romana imperial (Coins of the 
Roman Empire in the British Museu, editat el 1923 en 6 volums o The Roman Imperial Coinage, 

editat en 10 volums i reeditat i millorat successivament des de 1923 per Spink de Londres) o 

provincial (The Roman Provincial Coins, editat des de 1998 pel British Museum i la Bibliothèque 

Nationale de Paris); el catàleg de la moneda bizantina (Catalogue of Byzantine Coins) editat per 

Dumbarton Oaks, entre 1968 i 2006; el catàleg de la moneda àrab (Sylloge of Islamic Coins in the 
Ashmoleam), editat pel museu d’Oxford des de 1999; la revista Numismatic Chronicle, editada per 

la Royal Numismatic Society de Londres des de l’any 1836; entre molts altres exemples.    
86

 Sobretot a la Gran Bretanya, on les lleis han facilitat que les troballes siguin comunicades a 

l’autoritat competent per a estudiar-les i decidir llur importància històrica, respectant la propietat 

privada de les persones. La Treasury Act de 1996 fou especialment redactada després de la 

popularització dels detectors de metalls i ha propiciat la publicació, adquisició i exhibició de 

troballes excepcionals per al patrimoni britànic Font: http://finds.org.uk/treasure. 
87

 D’aquí en endavant, si no s’indica el contrari, els intervals d’anys assenyalats entre parèntesi, que 

acompanyen el nom dels autors, indiquen llurs anys de producció històrica relacionada amb la 

moneda. 
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continuant el mateix esquema de relacionar cada període històric amb una denominació 

monetària principal, i continuant aparentment també la generalitzada idea de relacionar 

l’evolució dels sistemes monetaris amb l’evolució del comerç i de la indústria 

(Grierson, 1991). Però l’obra de Grierson ha estat molt més innovadora i valuosa en tant 

que extraordinari coneixedor de les fonts escrites i de les fonts numismàtiques 

(Grierson, 1977a; 1977b). En l’obra de Grierson el punt de partida principal és utilitzar 

les monedes com a documents històrics. Com recalca Lucia Travaini, Grierson fou un 

historiador de les monedes, especialment interessat en la història política i, per tant en la 

iconografia, la primera incursió del qual en la numismàtica fou per a rectificar una mala 

atribució d’una moneda (Travaini, 2011: 84). Ell va impulsar el museu numismàtic 

Fitzwilliam, de la Universitat de Cambridge i fou el promotor del projecte Medieval 

European Coinage (MEC), que preveu la publicació de 14 volums de catalogació i 

estudi de les emissions de moneda europees medievals.
89

 Grierson també ha estat l’autor 

de tres dels cinc volums de la col·lecció Catalogue of the Byzantine Coins in the 

Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection (Grierson, 1968; 1973; 

1999), el catàleg de referència mundial per a les monedes bizantines. Pel que fa a 

l’origen i essència de la moneda, Grierson s’arrenglerà amb els cartalistes. Lucia 

Travaini ho deixa clar al parlar de la seva vida i obra: “for those who study the history 

of metall coins and mints —sovereign prerogative par excellence- it seems difficult to 

believe that some economic theories favour the role of the private sector in creation of 

coins, in order to make exchanges easier: the cartalist thesis, that instead sees the 

State’s strong role at the origin of the production and use of coins, has been preferred 

by scholars of different disciplines such as sociologists, anthropologists, and among 

these Grierson was the one who possibly better than others managed to illustrate his 

idea, becoming an emblem of this interpretation” (Travaini, 2011: 92-93). 

 

  A Espanya, i amb menor mesura també a la resta de països de l’Europa llatina, 

aquesta branca de la Numismàtica ha estat minvada durant dècades, sobretot per les 

dificultats que el col·leccionisme privat ha tingut a l’hora de materialitzar la 

col·laboració amb els estaments públics. És veritat que hi ha excepcions notables, com 
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 A més del llibre que li ha dedicat Lucia Travaini (2011), podeu trobar una memòria biogràfica de 

Grierson a la introducció d’Acta Numismàtica 36 (Crusafont, 2006c). 
89

 De moment només han aparegut tres volums, el de l’Alta Edat Mitjana (Grierson/Blackburn, 

1986), el d’Itàlia (Grierson/Travaini, 1998); i el de la península Ibèrica (Crusafont et alii, 2013). 
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Pere Pau Ripollès.
90

 Només molt recentment, gràcies a l’abaratiment dels costos 

d’edició i a la progressiva facilitat en l’intercanvi d’informació a través d’internet, han 

vist la llum algunes iniciatives privades en aquest sentit. A Espanya, el primer intent 

seriós de sistematització de la moneda menuda castellana ha pogut tirar endavant 

gràcies a la iniciativa exclusivament privada (Sanahuja / Jarabo, 2012). A Catalunya, els 

catàlegs sistemàtics d’Anna Maria Balaguer (1999), Miquel Crusafont (1982; 1997; 

2009) i Leandre Villaronga s’han produït sempre al marge de la Universitat.  

  A França el cas és una mica més complex: per tot el segle XX ha disposat de bons 

numismàtics recolzats pel sector públic i d’una bona producció bibliogràfica,
91

 però 

sobretot centrada en determinats episodis històrics (els merovingis, els carolingis, el 

regne estricte de França a l’època medieval). En canvi, d’altres sèries numismàtiques 

restaven sense catalogar minuciosament. Seguint la mateixa tendència esmentada per a 

la resta d’estats llatins, recentment s’han editat a França excel·lents catalogacions de la 

moneda reial d’època moderna,
92

 algunes sèries regionals d’època medieval i 

moderna,
93

 i també certes monografies d’època antiga,
94

 totes elles sorgides des de la 

iniciativa privada.  

  La qualitat d’aquestes obres és variable, n’hi ha d’excel·lents mentre que d’altres, 

algunes de les quals no m’ha semblat precís ni just esmentar, no deixen de ser 

mediocres o, fins i tot, abominables. El que és segur, però, és que totes elles haurien 

estat millor si haguessin comptat amb un suport tècnic i material de les institucions 

detentores de l’exclusivitat del patrimoni cultural. 
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 Per exemple Pere Pau Ripollès és autor de monografies especialitzades que s’han enriquit gràcies 

als col·leccionistes privats, com per exemple les d’Arse-Sagunt (RIPOLLÈS, P. P., i LLORENS, M. 

M., Arse-Saguntum. Historia monetaria de la ciudad y su territorio, Sagunt, Bancaja, 2002.), o 

Saetabis (RIPOLLÈS, P. P., Las acuñaciones de la ciudad ibérica de Saitabi, València, Universitat de 

València y Biblioteca Valenciana, 2007). 
91

 Per posar un gratificant exemple, el manual de Brépols titulat Numismatique médiévale (Bompaire 

/ Dumas, 2000) és un excel·lent i complet compendi de tot el que cal saber de la disciplina 

numismàtica medieval, lògicament adaptada a l’entorn francès. 
92

 Com per exemple: SOMBART, Stéphan, Catalogue des monnaies royales françaises de François Ier 

à Henri IV (1540-1610), París, Ed. Les Chevau-légers, 1997; CRÉPIN, Gérard, Doubles et deniers 

tournois de cuivre royaux et féodaux (1577-1684), París, Ed. Les Chevau-légers, 2002; CRÉPIN, 

Gérard, Liards de France royaux et féodaux (1607-1715), París, Ed. Les Chevau-légers, 2008.  
93

 Per exemple: YANNICK, Jézéquel, Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne, Xe au XVe siècle, 

París, Maison Florange, 1998; DIVO, Jean Paul, Numismatique de Dombes, Corzoneso (Suïssa), 

Fiorino d’Oro, 2004; o CHAREYRON, Régis, Numismatique féodale drômoise, Saint-German-en-

Laye, Éditions Commios, 2006.  
94

És el cas de FERRANDO, Philippe, L’atelier monétaire d’Arles, 2010;  FEUGÈRE, Michel, i PY, 

Michel, Dictionnaire des monnaies découverrtes en Gaule méditerranéenne (530-27 avant notre 

ère), Montagnac-París, Éditions Monique Mergoil — Bibliothèque nationale de France, 2011; 

LÓPEZ, Cédric, Les monnaies attribuables aux Rutènes et à la Moyenne Vallée de l’Hérault, 

Montpellier, Ed. VIIRIA, 2007; LOPEZ, Cédric, Reconstitutions d’Empreintes. Ed. VIIRIA, 2011 
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  En canvi, una tendència que és general a tots els països i a tots els nivells 

(institucionals o particulars) és la progressiva valoració de la recerca numismàtica sobre 

la moneda menuda. Des d’antic, la moneda menuda, de coure o bronze, ha estat molt 

menys estudiada que la d’or o argent. Les causes són diverses: sovint es tracta de peces 

de lectura i identificació difícil; fins fa poc el nombre d’exemplars conegut era molt 

reduït, al no haver-ne aflorat més gràcies a la popularització dels detectors de metalls; 

els col·leccionistes tampoc els havien fet massa cas en detriment de monedes més 

atractives encunyades en metalls preciosos. El resultat és que algunes obres, malgrat 

haver nascut amb la intenció d’esdevenir catàlegs de referència, obviaven o 

menysvaloraven la sempre dificultosa moneda menuda.
95

 

 

 

La història de la moneda (o del diner) a Europa 

 

  Henri Pirenne (1937) i Marc Bloch (1933; 1954), dos dels grans historiadors del 

segle XX, s’adonaren de la importància històrica de la moneda i la convertiren en 

objecte d’estudi o, si més no, de consideració i respecte. Bloch per exemple, afirmava 

que “Les phénomènes monetaires... dominent la vie économique; ils en sont à la fois un 

symptome et un effet” (Bloch, 1954: 7), donant a entendre que de vegades les qüestions 

monetàries detectades pels historiadors poden ser els símptomes d’una conjuntura 

econòmica (definida per altres factors com la demografia, la política, etc.), però que 

altres vegades aquestes qüestions monetàries poden ser les causants, les alteradores de 

la conjuntura. D’aleshores ençà l’element monetari ha estat considerat com un factor 

que cal valorar profundament en qualsevol assaig d’Història Econòmica. 

 

  Carlo M. Cipolla (1948-1994) 

  Cipolla (Pavia 1922-2000) és autor d’estudis que expliquen el funcionament del 

sistema monetari d’un territori determinat, concretament en els casos de Florència i 

Milà (Cipolla, 1990). S’interessà molt, per tant, en la moneda de compte i en la relació 

del valor intrínsec de les monedes efectives amb aquesta moneda de compte. Per 

exemple, Cipolla creia interessant escatir i documentar, al llarg del temps, l’equivalent 
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 Va passar per exemple amb els catàlegs de la moneda musulmana de la Bibliothèque Nationale de 

Paris (Lavoix, 1887-1896) i del British Museum (Lane-Poole, 1875-1890), o darrerament amb els 

de moneda visigoda (Pliego, 2009).   



 

- 154 - 

 

en plata de la unitat de compte. Per a fer-ho, proposà seguir tres camins, que són: 1.- 

l’anàlisi de les monedes físiques conservades; 2.- la lectura de les ordres d’emissió; i 3.- 

la recerca a la documentació de la seca. Cipolla reconeixia que, si es pot accedir als 

camins 2 i 3, no cal perdre el temps amb el camí 1 (Cipolla, 1990*: 44-45). De tota 

manera, tot i basar la seva recerca exclusivament en la documentació escrita, Cipolla no 

dubtava en mostrar el seu coneixement físic de les monedes estudiades mitjançant la 

inclusió d’imatges en els seus treballs. 

  Les activitats comercials són importants en les línies argumentals dels treballs de 

Cipolla, però no pas excloents. De fet, els moviments econòmics que destaca no són 

necessàriament comercials. Per exemple, Cipolla confirmava la fugida de moneda de 

plata d’Europa cap a Egipte i Xina des de la segona meitat del segle XIV a causa d’un 

determinat tipus de canvi or/plata en aquests territoris que afavoria el fenomen (Cipolla, 

1990: 160). O fins i tot es qüestionava alguns mecanismes generalment acceptats, o els 

matisava. Així, sobre la creença que relaciona el descobriment de mines de metall 

preciós amb la fabricació de monedes més grans, Cipolla concloïa no veure-ho clar: “En 

la segunda mitad del siglo XV, en el sur de Alemania, concretamente en el Tirol y el area 

de Sajonia y Bohemia, se descubrieron y pusieron en explotación numerosos 

yacimientos argentíferos. El mecanismo por el que una mayor abundancia de metal 

acabó propiciando la acuñación de monedas más pesadas no está muy claro” (Cipolla, 

1990*: 16). En canvi, sobre aquesta mateixa encunyació de monedes de plata pesades, 

però al segle XVI, Cipolla trobava una explicació fonamentalment comercial (encara que 

en part també financera):  

  “La fuerte expansión del volumen de transacciones financieras 

internacionales en la segunda mitad del siglo XVI debió implicar una 

creciente demanda de piezas de oro. Más o menos a partir de los años 

cincuenta, el aumento de la demanda no halló correspondencia en un 

aumento proporcional de la oferta. Por lo tanto, en un mercado tras 

otro hubo que realizar en plata unos pagos que tradicionalmente se 

habían hecho en oro. De ahí la necesidad cada vez más acuciante de 

acuñar una moneda de plata pesada que, de alguna forma, sustituyera 

al escudo de oro” (Cipolla, 1990: 29-30). 

  Cipolla també assenyalava la creació i fabricació de denominacions monetàries 

pensades inicialment amb motivacions no comercials, sinó fiscals: 



 

- 155 - 

 

   “...en agosto de 1504, la ceca florentina empezó a batir otra 

moneda de plata... Precisamente, la ordenanza por la que se disponía 

la acuñación de esta moneda especificaba que la razón de la misma 

era que a punto se tomara lo que se paga por un barril de vino [com a 

impost a les portes de la ciutat]” (Cipolla, 1990*: 18). 

  En certa manera, Cipolla fou un precursor que assenyalà diversos camins 

metodològics a explorar. Però la majoria d’autors que han tractat sobre aquests temes 

han escollit sempre un mateix i únic camí: considerar que la història del diner és el 

mateix que la història del comerç, i que el diner funciona partint de dos eixos: la llar 

consumidora i l’empresa productora (Nitsche, 1970). Aquest enfoc, que s’anomena 

monetarisme, tendeix a menysvalorar el paper de l’Estat en les qüestions monetàries. 

 

  Peter Spufford  (1970-2002) 

  Peter Spufford (Hutton, Anglaterra, 1934) ha estat professor a Cambridge fins el 

2001 i se l’acostuma a presentar, literalment, com a autor de “definitive studies of money 

in the Middle Ages”.
96

 I certament, la seva influència ha estat descomunal entre tots els 

sectors acadèmics europeus. La seva obra principal és Money and its use in Medieval 

Europe, extensa i profusament documentada, publicada el 1988 a Cambridge, i traduïda 

de seguida a l’espanyol (Dinero y moneda en la Europa medieval) i a d’altres idiomes 

europeus. És inevitable, doncs, dedicar-li alguns paràgrafs. 

  Deixant de banda aspectes més subjectius que esmentaré a continuació, l’obra de 

Spufford pateix d’algunes deficiències menors, sobretot detectables des del nostre país. 

Per exemple, malgrat que ell insisteix en abastar tota l’Europa medieval, el cert és que 

dedica molt poc espai a la península Ibèrica. Concretament, les dades relatives a 

Castella, Aragó i Catalunya són molt poques, i les dedicades a Portugal o Mallorca, per 

exemple, són simplement inexistents. Un altre mancança, en aquest cas menys evitable, 

és que va construir la seva obra abans de l’esclat i popularització dels detectors de 

metalls a Europa, no podent processar, per tant, el volum d’informació que d’aquest fet 

se n’ha derivat posteriorment.
97

 

  La tesi principal de Spufford consisteix en relacionar l’increment de la massa 

monetària a Europa (i per tant l’augment del seu ús) amb el descobriment de noves 
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 Per exemple, així és com se’l presenta en els portals virtuals de venda de llibres més usuals: 

Amazon, Abebooks, Goodreads, Fishpond, etc.  
97

 Ell mateix ho reconeixia com una mancança, uns anys després (Spufford 1999a). 
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mines de metall preciós i amb l’increment de les activitats comercials. Per exemple, pel 

que fa a l’època tardoromana i dels regnes germànics, Spufford dubta del trencament 

brusc de la circulació monetària a Occident per, segons el seu fil conductor, no haver de 

dubtar del trencament brusc de l’activitat comercial (Spufford, 1988*: 22). 

Curiosament, però, aquest trencament circulatori sí el dóna per bo a Anglaterra, imagino 

pel fet de conèixer-lo millor.
98

 O per exemple, referint-se al segle XII, Spufford diu 

textualment que “a great increase in the amount minted was the most obvious 

consequence of the vast quantities of new silver being mined in Europe from 1160s 

onwards” (Spufford, 1988: 187). És a dir, que l’increment de l’ús de la moneda fou 

gràcies a que es van localitzar o explotar nous jaciments metàl·lics. Spufford 

aconsegueix resoldre bé els obstacles que es troba, gràcies a una utilització enginyosa 

del llenguatge. Per exemple, l’autor afirma, arran de l’augment de denominacions 

monetàries en circulació a la Baixa Edat Mitjana, que “the transformation from a 

currency consisting of a single denomination to one consisting of a multiplicity of 

denominations was the natural corollary to the extreme complexity of urban 

transactions that developed over the thirteenth century” (Spufford, 1988: 239). Vull 

recalcar l’ús de la paraula “natural”, utilitzada sovint, en d’altres contextos de la vida, 

per a defugir discussions i imposar ortodòxies i veritats inqüestionables. Però la paraula 

clau de l’afirmació de Spufford és “transaccions”, usada perquè Spufford considera que 

el protagonista de la història és el comerç. En una visió cartalista o fiscalista de 

l’evolució monetària, el mot “transaccions” caldria substituir-lo per “obligacions”. La 

importància que Spufford dóna al comerç és màxima. Per exemple, a l’hora de parlar 

sobre els casos de freqüent renovació de la moneda per part d’algunes autoritats 

medievals, l’autor anglès reconeix, en primer lloc, que aquestes autoritats havien de ser 

necessàriament prou fortes i dominants en llur territori, però a continuació justifica la 

practicitat de la renovació mitjançant l’existència o no de possibilitats comercials al 

territori afectat, sense tenir en compte les necessitats financeres (guerres, projectes, 

concessió de privilegis) de les autoritats emissores: 

  “In general frequent coinage renewal depended on a relatively 

strong central authority, a developing market structure (there were 
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 El trencament a la península Ibèrica, per posar l’exemple més proper, és molt evident. No es 

coneix cap moneda fabricada, com a mínim, entre els anys 410 i 500 (Villaronga / Benages, 2011: 

779-780; Metcalf, 1992: 358-359; Pliego, 2009: 75-79). 
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perhaps as many as a hundred weekly markets in twelfth century 

Poland, etc.” (Spufford, 1999b: 329). 

 

  En resum, Spufford continua al llarg de la seva obra un diagrama, de caire 

monetarista, d’aquest tipus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  És a dir, que l’ús de la moneda s’incrementa perquè “apareixen” noves mines de 

plata i perquè augmenta el comerç, però en cap cas es relaciona aquest increment de l’ús 

amb una voluntat política determinada. Dins d’aquest esquema l’autor hi encabeix el 

progressiu trànsit, entre els segles XII i XIII, de les rendes senyorials exigides en espècies 

cap a les rendes exigides en moneda però, curiosament, no s’adona de la contradicció 

inherent a aquest trànsit. Spufford recull les visions d’altres autors,
99

 i ell mateix 

s’adona que, a partir d’un moment determinat, l’exigència de rendes en diner fou una 

gran càrrega per a les famílies, obligades a recórrer al mercat per aconseguir moneda i 

poder satisfer les demandes senyorials (Spufford, 1988*: 313-317). La contradicció 

consisteix en que segons aquest procés, la necessitat de moneda seria anterior a 

l’obligació de recórrer al mercat i, per tant, capgira completament l’esquema mantingut 

en tot el llibre. Sense adonar-se de la contradicció, Spufford avança en el temps per 

                                                 
99

 Com per exemple les de Marc Bloch (1931), Robert Fossier (1968), o Pierre Toubert (1973). 
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concloure que l’increment de la massa monetària fou, a la fi, el fenomen que va 

permetre als estats el poder consolidar-se, créixer i modernitzar-se. Ell mateix posa un 

exemple del cas contrari, que és quan la manca de numerari dificulta la consolidació 

d’un poder fort, tot prenent el cas de la implantació del feudalisme (Spufford, 1998: 30): 

“La gènesi darrera de l’organització feudal radica en la manca de moneda d’or en mans 

dels reis francs del segle VII, i la impossibilitat de continuar pagant els exercits amb 

diners”.  

  Per tant, pel que fa a la relació entre moneda i consolidació de les institucions, 

l’esquema de Spufford és: 

 

 

 

 

 

 

 

  O a l’inrevés. Decreix la massa monetària i els governs perden poder. És ben bé 

just al contrari del que exposa la teoria cartalista,
100

 segons la qual són les accions dels 

governs les que incideixen en l’increment o en la disminució de la massa monetària. 

 

   M’interessa posar un darrer exemple, dels analitzats per Spufford, que està molt 

relacionat amb l’objecte de la meva recerca. Es tracta de quan, on i perquè alguns estats 

europeus començaren a fabricar moneda fiduciària, de coure pur:  

  “It is not surprising that it was at Venice, the greatest commercial 

city in Europe, that the striking of copper coins [in 1463], should have 

first been discussed, for throughout the second half of the fifteenth 

century Venice was the major European centre for the growing trade 

in the copper of the Alps and Carpathians, until it was supplanted by 

Antwerp in the first decade of the sixteenth century. It is, however, 

rather surprising that it was in Naples that the idea actually became a 

reality. It was in Naples, possibly already the largest capital city in 
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 Vegeu anteriorment, p. 107-109. 
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Europe, that the first copper coins, cavalli, were struck in 1472. Once 

again it was clearly a matter of free choice and not of necessity, for 

quite enough silver existed in southern Italy at this time to mint 

traditional black money” (Spufford, 1988: 372).  

 

  Deixant de banda l’oblit de les emissions de ceitils de coure pur iniciades a 

Portugal des del regnat d’Eduard (1433-1438) (Teixeira de Aragão, 1874: I, 218; 

Grierson, 1991: 191), Spufford de seguida troba una explicació per a l’inici de les 

monedes de coure a Venècia i apunta que aquesta era la ciutat comercial més gran 

d’Europa, i un centre del comerç del coure. Però, en canvi, és incapaç de trobar-ne cap 

per a les de Nàpols, l’inici de les quals indica que no era necessari, perquè hi havia prou 

plata com per no haver de prescindir d’ella, i que fou una lliure elecció, diguem-ne 

atzarosa, casual o arbitrària. Spufford prioritza en tota la seva obra les explicacions de 

caire comercial o metal·lúrgic, però aquestes no sempre poden oferir respostes 

coherents per a un fenomen determinat. 

 

  Després de Spufford (1988-) 

  Reprendre ara el fil de les obres de síntesi em permet mostrar fins a quin punt el 

paradigma Spufford sembla inamovible entre els historiadors de la moneda o del 

diner.
101

 Per exemple, Catherine Eagleton i Jonhatan Williams (1997*: 73), de qui ja he 

comentat uns quants fragments anteriorment, afirmen que “en la primera parte de este 

periodo [del siglo X al XII] aumentaron el uso del dinero, el volumen monetario y la 

velocidad de circulación, aunque la revitalizada actividad vikinga jugó un papel en 

ellos, esta expansión se basó principalmente en nuevos suministros renovables de plata 

y en el crecimiento del comercio local e internacional, ejemplificado en importantes 

ferias como las de Champaña”. 

  Un segon exemple dels mateixos autors, és relatiu al segle XVI i a la coneguda 

balança comercial deficitària dels regnes hispànics, i mostra amb quina facilitat es 

desvinculen els fenòmens monetaris de les actuacions polítiques contemporànies. 

Eagleton i Williams (1997*: 162) encapçalen el capítol dedicat a l’època moderna amb 

aquest fragment extret de Martín González de Cellórigo (Cellórigo, 1600): 
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 Entre d’altres, és el cas de Day (1994), Derville (1995), Contamine et alii (1993), Rodamilans 

(2010). 
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  “La causa de la ruina de España es que las riquezas se las lleva el 

viento, y siempre han cabalgado en él en la forma de escrituras 

contractuales, de letras de cambio, de plata y oro, en vez de bienes que 

puedan producir frutos y que, a causa de su mayor valor, atraen a los 

ricos de otras partes y así arruinan a nuestros habitantes. Por eso 

vemos que la razón por la falta de dinero de oro y plata en España es 

que hay demasiado del mismo y España es pobre porqué es rica”.  

  És a dir, la síntesi de la història del diner promoguda pel British Museum es fa seu 

un fragment que justifica l’empobriment de la corona castellana moderna per l’activitat 

d’especuladors estrangers i no pas, posem pel cas, per una política absurda de la 

monarquia d’emprendre empreses caríssimes i poc productives, o per patir una balança 

comercial deficitària amb l’estranger.
102

  

  En altres ocasions, les obres de síntesi mostren dubtes i contradiccions producte 

de no contrastar ni discutir dades que són generalment considerades “definitives”. Per 

exemple, els mateixos Eagleton i Williams (1997*: 77), esmenten que la centralització 

de les emissions i l’augment significatiu de la massa monetària a Europa cal situar-la a 

partir del 1150, però en canvi, més endavant, semblen contradir aquest fet afirmant que: 

   “...sin embargo no debemos sobreestimar el uso del dinero 

amonedado en esta época. Era mucho más familiar para la mayoría de 

la gente que a principios de la Edad Media, pero aún así la mayoría de 

la sociedad no necesitaba utilizar cada dia las monedas. La vida rural 

seguía fundamentada en un alto grado de autosuficiencia y en trueques 

a pequeña escala, con monedas adquiridas ocasionalmente por la venta 

de excedentes agrícolas y gastadas también ocasionalmente en el pago 

de impuestos, rentas, cuotas, multas o en los raros pagos por bienes o 

servicios especialiazados” (Eagleton / Williams, 1997*: 84).  

  La contradicció rau en el fet que és generalment acceptat (sobretot gràcies a 

Spufford), que l’augment de la massa monetària, les noves mines, i l’increment de les  

transaccions comercials, cal situar-los cap el 1150. Considero que aquesta data és massa 

reculada en el temps. El veritable canvi de paradigma es situa quan, des dels governs (i 

no els senyors jurisdiccionals menors), s’exigeixen els impostos en moneda (a 

Anglaterra des del 1275) (Spufford, 1988: 494), i també quan aquests mateixos governs 
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 Com han defensat des de fa temps autors com, a tall d’exemple, John H. Elliott (1963). 
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(en lògica causalitat) emprenen les fabricacions multimilionàries de monedes de poc 

valor.
103

 

  Fins i tot Jacques Le Goff (2010) en un obra recent insisteix en el comerç com a 

fil conductor de l’evolució monetària de la societat occidental. Com Spufford, Le Goff 

assenyala un gran canvi monetari al segle XIII però, lluny de relacionar-lo amb el 

desenvolupament dels estats, el fa precedir a aquest desenvolupament: “C’est un 

tournant général de la chrétienté qui se retrouve dans le domaine monétaire. Les 

principaux signes sont, tout d’abord, la reprise de la frappe de l’or, et donc le retour au 

bimétallisme or/argent. Ensuite, on constate un développement du commerce, qui utilise 

essentiellement le monnayage d’argent. Enfin on constate un retour à l’État...” (Le Goff 

/ Collin 2010). És a dir, el paper de l’Estat com a impulsor de l’ús monetari passa a un 

tercer pla, minimitzat per l’impacte del creixement del comerç i fins i tot, del batiment 

anònim i espontani de monedes d’or. De Le Goff encara val la pena destacar un altre 

fragment, que transcric a continuació. Es tracta, com abans, de la resposta a una 

pregunta de Bruno Collin:
104

 

BC: Au XIIIe siècle, vous scindez l’usage de l’argent en trois parties 

essentielles. 

JLG: Oui. Le premier vise à l’acquisition de terres. Le second au souci 

de sécurité avec le financement des murailles de protection des villes. 

Et enfin, des ouevres pieuses. Cette periode est, d’ailleurs, marquée 

par l’apparition des ordres mendiants. Le terme signifie que ces gens 

vont vivre grâce a l’aumône dont ils vont utiliser une partie afin de 

soulager la population pauvre. En compensation de l’enrichessement 

de certaines classes de la société, l’église exigera d’elles la 

bienfaisance, essentiellement sous forme monétaire. Ce qui correspon 

à l’apparition de la “monnaie noire” en billon qui est precisément 

celle de l’aumône. C’est aussi celle de la vie quotidienne en milieu 

rural... 

                                                 
103

 Sobre el volum de fabricacions vegeu, per exemple, els treballs de Marc Bompaire (1987; 2007). 
104

 Bruno Collin entrevistà Jacques Le Goff  per encàrrec de la revista Numismatique et change (Le 

Goff / Collin, 2010) arran de la publicació del seu nou treball dedicat al diner medieval (Le Goff, 

2010). Una interessant recensió sobre aquesta obra apareix a Acta Numismàtica (Cebreiro, 2013).  
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  Deixant de banda l’explicació trinitària, que hauríem de prendre com un joc 

enginyós i no pas com una reflexió seriosa,
105

 Le Goff arrodoneix i tanca els esquemes 

de Spufford. El creixement del comerç no acabava d’explicar per si mateix el perquè de 

la creixent necessitat i producció de moneda fraccionària i l’octogenari medievalista ens 

ofereix una resposta tant novel·lesca com desconcertant: que la moneda negra, de baixa 

llei i poc valor, servia per fer almoina i per circular pel medi rural.  

 

  Per tancar aquest apartat vull reflexionar sobre un altre fenomen que he detectat: 

aquesta fórmula “moneda = comerç”, repetida tantes vegades entre els historiadors de la 

moneda o del diner, no és recíproca a l’hora d’alterar-ne els seus factors. Els 

historiadors del comerç no necessàriament han de recórrer a la moneda per explicar 

l’evolució del seu objecte d’estudi. Em limitaré a exposar dos exemples extrets de dos 

autors importants, l’un anterior a l’obra de Spufford, Robert S. Lopez, i l’altre posterior, 

Michael McCormick. 

 

  Robert Sabatino Lopez (Lopez, 1971), a la seva obra The commercial Revolution 

of the Middle Ages, començava reconeixent la importància de les monedes en el 

transcurs de la seva recerca, però només en tant que suport documental: 

  “Las monedas, tal como son mencionadas en los documentos o 

conservadas materialmente en las colecciones, constituyen el medio 

más accesible de tomar el pulso a la revolución comercial en sus 

primeras fases. En toda la Europa católica, y aún más claramente en 

Italia, la larga tendencia deflacionista de la Alta Edad Media se 

invirtió” (López, 1971*: 112). 

  Però tot seguit afegia que el protagonisme de la revolució comercial l’havíem de 

buscar en altres innovacions:  

  “El suministro de metal amonedado nunca satisfizo la demanda… 

El crédito, finalmente disponible en abundancia, fue el verdadero 

lubrificante del mecanismo de la revolución comercial. Se trataba de un 

fenómeno completamente nuevo” (López, 1971*: 113-115).  

                                                 
105

 Prefereixo creure que és un divertimento de l’autor i que no s’ho pren massa seriosament. La 

relació és molt clara: comprar terres = el pagès, construir muralles = el soldat, fer almoina = el 

monjo; o si ho preferiu “Els tres ordes o l’imaginari del feudalime” de Georges Duby (1978). 
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  I López continuava amb unes reflexions a propòsit del perquè de la continuada 

disminució del contingut intrínsec de les monedes encunyades al llarg dels segles 

medievals, que ens menen a reconsiderar la importància d’aquestes emissions 

monetàries en tant que protagonistes del desenvolupament del comerç europeu: 

  ”No obstante, la cantidad de plata contenida en cada ejemplar 

disminuyó rapidamente, las dimensiones, el peso y la ley se redujeron 

en distintas proporciones segun las unidades monetarias. De este modo 

la composición de la masa monetaria quedó invertida y se prestaba más 

a las transacciones medias que los grandes negocios.. ¿Qué nos 

sugieren estas consideraciones, en terminos de crecimiento económico? 

En la medida en que las monedas eran acuñadas por orden de los 

gobiernos, la respuesta más sencilla sería que los reyes, los duques y 

los consejos municipales, tras gastar más de lo que sus medios les 

permitían, intentaban camuflar sus errores dando el mismo valor 

nominal a un metal progresivamente envilecido. Esta explicación no es 

erronea, pero sí insuficiente. A largo plazo, e inmediatamente en una 

sociedad comercial, ningún gobierno puede anular las leyes de la 

economía, las conozca o no. El pueblo tiene medios para darse cuenta 

que la moneda ya no es lo que era, especialmente si se compone de 

piezas metálicas que pueden ser pesadas, analizadas o examinadas por 

su color; y responde a la depreciación elevando precios. Otra 

explicación que se ha dado es tambien insuficiente [per insatisfactoria i 

contrària a la realitat]... el rápido aumento del volumen de los bienes y 

servicios que podían comprarse con dinero imposibilitaba que las cecas 

acuñasen una cantidad suficiente de monedas de buena ley para 

satisfacer las necesidades”. Lopez acabava deduïnt que “la velocidad 

de la circulación monetaria aumentó más rápidamente que el volumen 

de los bienes y servicios” (Lopez, 1971*: 114).  

  Per tant, la revolució comercial no partia de fenòmens monetaris, sinó de noves 

pràctiques mercantils (expansió del crèdit, nous instruments com la lletra de canvi, 

assegurances, etc.), mentre que la paral·lela emissió de monedes cada cop més 

rebaixades de contingut intrínsec es devia a d’altres causes no relacionades amb la 

revolució comercial, com per exemple (i això ho afegeixo jo) a una major confiança de 
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l’usuari en el poder emissor de la moneda o també en la creixent necessitat de monedes 

de petit valor per fer front a les petites obligacions (que no necessàriament transaccions) 

quotidianes. 

  Un altre exemple més recent d’aquesta paradoxa de la no reciprocitat de la 

fórmula màgica el trobem en Michael McCormick (2001), autor d’una sorprenent i 

completa història del comerç europeu altmedieval: Origins of the European Economy. 

McCormick ha dedicat tot un apartat a parlar de monedes, però no amb l’orientació que 

retrobem a Cipolla i Spufford. A McCormick li ha interessat repertoriar les troballes de 

monedes de l’època estudiada, òbviament ben identificades, per a poder provar, 

únicament, les relacions entre uns territoris i uns altres. Així doncs, McCormick ens ha 

mostrat que es pot fer una monografia sobre el comerç dels segles VI a X, per exemple, 

sense parlar de la moneda, excepte en el moment d’identificar les troballes de monedes 

musulmanes, bizantines i carolíngies, per poder demostrar el pas de mercaders d’aquests 

territoris per un determinat indret. McCormick ha tractat les monedes únicament com a 

mercaderia, o com a proves documentals d’algun altre fet rellevant, però no les ha 

tractat pas, per exemple, com a reactivadores del comerç. El seu comerç flueix, al llarg 

de la seva obra, sense la necessitat de les monedes. 

 

  Sargent i Velde 

  És hora de tancar el cercle que havia començat amb el primer apartat del primer 

capítol d’aquesta tesi. L’estudi de la moneda menuda és un tema actual. Thomas J. 

Sargent i François R. Velde (2002) van sorprendre el món acadèmic amb un estudi 

sobre la moneda menuda (The big problem of the Small Change) que prescindia del 

comerç com a factor evolucionador. I no solament van sorprendre, sinó que van 

convèncer. Sargent i Velde van analitzar el problema de les crisis recurrents de moneda 

menuda (per mancança o excés) en circulació al llarg de la Història. Ells van observar 

que aquest problema s’havia solucionat a mitjans del segle XIX, en el moment que els 

usuaris de les monedes van poder començar a triar les denominacions en circulació, i 

per tant la seva quantitat (gràcies a l’aplicació de la “fórmula general” per calcular el 

nombre de monedes fabricades). Els autors creuen que actualment els governs donen 

valor als signes monetaris i el públic escull les quantitats. Consideren que les espècies 

monetàries no valen pel fet de ser convertibles en un altre valor (per exemple l’or), sinó 

per la confiança en la promesa del govern de convertir-los en altres coses (per exemple 

en or o en altres valors). En dedueixen, per tant, una “fórmula general” que assenyala en 
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cada moment el nombre de monedes menudes que cal fabricar o fer circular. Aquesta 

fórmula general no era possible deduir-la antigament per culpa de no haver-hi 

reflexionat mai, i també per les dificultats tècniques a l’hora de fabricar les monedes 

(Sargent / Velde, 2002: 1-3). Per tant, tota la moneda menuda fabricada i circulada abans 

de l’adopció de la fórmula general havia de patir problemes estructurals i cíclics de 

caresties i excessos. És molt interessant la interpretació que ofereixen Sargent i Velde 

sobre el funcionament de la moneda en època medieval i moderna. Per exemple, ells 

expliquen que els governs altmedievals (no distingeixen entre senyors feudals, califes o 

emperadors) no pensaven en la moneda com un a mitjà d’intercanvi (o mitjà de comerç) 

sinó com a mercaderia de plata amb un valor determinat. Aquesta consideració obligava 

que tots els signes monetaris havien de tenir una relació de canvi estable segons el seu 

contingut i, com que això no era sempre possible, provocava recurrents caresties de 

moneda menuda. Cipolla, que fou l’inspirador del títol de l’obra de Sargent i Velde, 

proposà que la solució a la crisi de la moneda menuda calia buscar-la en la fabricació de 

tokens o fitxes substitutòries, recolzades pel govern, el qual hauria d’estar disposat a 

recanviar-les per bona moneda de valor superior. Sargent i Velde hi afegeixen dues 

condicions que són que la quantitat fabricada d’aquestes fitxes no pot ser massa petita 

(per poder facilitar el canvi) ni massa gran (per no crear inflació) (Sargent / Velde, 2002: 

4-6). 

El procés de construcció i implementació de la fórmula de Sargent i Velde 

explica també l’evolució dels assajos monetaris europeus des de l’època medieval fins 

al segle XX els quals, en una seqüència molt resumida, però continuada, es poden 

establir així:
106

 

                                                 
106

 L’esquema es meu, inspirat pels exemples que utilitzen Sargent i Velde al llarg de la seva recerca i 

del seu resum final (: 373-374). 
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Taula 2 

Evolució formal de la moneda efectiva europea des de l’època medieval fins al segle 

XX 

 

FASE INICIAL: monedes amb valor intrínsec 

1.- Argent 

2.- Argent i billó 

3.- Or, argent i billó 

 

 

FASE INTERMÈDIA:  fiduciarització de la moneda menuda 

4.- Or, plata i billó pobre 

5.- Or, plata i coure (o llautó) 

6.- Or i plata oficials, coure i paper privats (bitllets i fitxes) 

 

 

FASE FINAL:  fiduciarització de tota la moneda 

7- Or, Plata, metalls no precisos, paper 

8.- Plata, metalls no preciosos, paper 

9.- Paper i metalls no preciosos 
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1.6.2. Historiografia de la moneda catalana  

 

 

  A continuació dedicaré uns paràgrafs a recordar els investigadors de casa nostra 

que han treballat, bé la moneda catalana en general, bé la moneda menuda 

independentment del seu origen. M’aturaré una mica més en aquells que considero 

precursors o prou influents en el paradigma com per haver-los de tenir sempre en 

compte a l’hora d’iniciar una recerca sobre la història de la moneda. 

 

 

Els precursors: Josep Salat, Achille Colson i Àlvar Campaner 

 

  En el camp de la Numismàtica catalana, la crítica historiogràfica cal començar-la 

l’any 1909, quan Joaquim Botet va publicar el seu primer volum de Les monedes 

Catalanes (Botet, 1909-1911). La majoria d’autors anteriors a Botet no van donar 

contingut general a les seves aportacions més o menys puntuals i es poden obviar 

d’aquesta síntesi historiogràfica. Potser seria injust no esmentar els noms d’alguns d’ells 

que es convertiren en els investigadors pioners sobre la història de la moneda catalana, 

fins i tot en dates prou reculades,
107

 com per exemple Campillo (1706), Gaillard (1852), 

Celestino Pujol Camps (1866; 1872; 1878), Josep Balarí (1899), o el mateix Artur 

Pedrals (1868a; 1868b),
108

 entre d’altres. Però pel que fa al mètode, cal destacar 

especialment l’obra de tres autors, els quals van preparar el camí de Botet i van 

assenyalar la manera d’actuar dels investigadors futurs. 

 

  Josep Salat  (1818-1820) 

  Josep Salat Móra (Cervera, 1762-Barcelona, 1832) publicà, un cop acabada la 

Guerra del Francès, un tractat numismàtic titulat Tratado de las monedas labradas en el 

Principado de Cataluña (Salat, 1818), que incorporava un apèndix documental modern, 

gens habitual a l’època. La Numismàtica de Salat no era una disciplina auxiliar de la 

Història, sinó una Història aplicada en si mateixa. El seu objectiu era conèixer el passat 

                                                 
107

 De fet, antigament  la numismàtica solia despertar la curiositat únicament dels erudits en Història 

Antiga, com Antoni Agustí (1578) o Enrique Flórez (1758). 
108

 No existeix cap recull biogràfic d’Artur Pedrals. Fou autor de diversos articles identificant nous 

tipus monetaris que publicà al Memorial numismático que dirigia Campaner (vegeu més endavant 

p. 171-172). 
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per canviar el futur, immers, com estava, en un context monetari que havia variat molt 

poc els darrers cent anys i que encara hauria d’esperar-ne una cinquantena més per 

veure noves propostes dutes a la pràctica. Salat volia explicar als dirigents del seu país 

tots els errors monetaris que s’havien comès en el passat històric i de quina manera 

aquest llegat podia posar a l’abast un nou sistema monetari més senzill, pràctic i 

competitiu.
109

 A l’època de Salat, la moneda de l’Espanya peninsular encara no formava 

part d’un sistema decimal, ni tampoc existia una unitat de monedes compte, ni molt 

menys de peces en circulació, i les denominacions que rebien les monedes efectives 

acabaven de complicar les transaccions comercials i la comprensió de les equivalències 

històriques de les monedes. Salat formava part d’aquells intel·lectuals catalans de 

principis del segle XIX que, com els representants que assistiren a les Corts de Cadis, o 

com Joan Amat,
110

 el frustrat director de la casa de la moneda de Catalunya durant la 

Guerra del Francès, o Francesc Peradaltas,
111

 també director de la casa de moneda de 

Barcelona a partir de 1836, creien fermament en una hipotètica Espanya moderna, 

liberal i europea, i en la qual Catalunya s’hi pogués sentir ben acollida. L’esperit 

reformador apareix clarament a la introducció del seu llibre.  

  Per exemple, Salat creia en la utilitat i actualitat de l’estudi de la moneda 

medieval i moderna (i no només de la moneda antiga, com era habitual fins aleshores): 

  “... no he reusado dedicarme con preferencia á estas [les monedes 

medievals i modernes]... a vista de la necesidad que hay de saber su 

valor y curso en varias épocas, y la correspondencia con la moneda 

corriente” (Salat, 1818: I, VII). 

                                                 
109

 Salat era un metal·lista convençut i va triar una frase d’Adam Smith com a lema de la seva obra: 

“Deben guardar una exacta proporción los metales acuñados” (Smith, A., Riqueza de las 

naciones, Lib. I, Cap. V.). 
110

 Amat fou l’únic director de fàbrica de moneda espanyola que publicà la producció i balanços de 

la seva feina (Amat, 1813 i 1816). Amat dirigí la seca de Catalunya, establerta a Reus i traslladada 

a Tarragona i Palma de Mallorca, entre 1809 i 1814. En els seus escrits explicava la importància 

que havia tingut la fàbrica per poder guanyar la guerra contra Napoleó i sol·licitava al rei i a les 

autoritats centrals que permetessin la seva continuació en temps de pau. Amat també creia 

convenient obrir una nova fàbrica al País Basc, per tal d’aprofitar el flux d’argent que entrava a 

Biscaia i a Guipúscoa. El recel centralista no ho va permetre. La seca de Catalunya fou clausurada 

el 1814, i la de Barcelona es reobrí només en moments de necessitat de finançament urgent, durant 

el trienni liberal (1822-1823) i durant la primera guerra carlista (1836-1846). Vegeu Sanahuja 

(1996b; 2003d; i 2009e). 
111

 Peradaltas va escriure dos tractats sobre la fabricació de moneda on defensava, en nom del 

progrés d’Espanya, la modernització de l’ofici i la necessitat de la seva continuïtat a Catalunya 

(Peradaltas, 1845 i 1847). Lògicament, com havia passat amb Amat, no fou escoltat: la fàbrica de 

moneda de Barcelona acabà desapareixent i la seva maquinària enviada a Madrid. Sobre Peradaltas 

i els episodis de la seca de Barcelona dels regnats de Ferran VII i Isabel II podeu veure Balaguer 

(1997) i Sanahuja (1997b i 2002c). 
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  Esmentava com aleshores encara cuejava la qüestió de l’equivalència de l’antiga 

moneda de tern de les escriptures antigues: 

  “Son frecuentes los litigios que se ventilan en los tribunales sobre 

la correspondencia de la moneda menuda de terno, y la de plata 

barcelonesa con la corriente por ser pocas las decisiones y escritores 

que aclaran este punto” (Ib.) 

  I creia trobar l’explicació d’aquest mal, de la manca d’una moneda unitària per a 

Espanya, en l’obstinació i conservadorisme dels catalans: 

  “La obstinación de Cataluña en mantener los privilegios de labrar 

moneda, que hubieran sacrificado sus vidas para la conservación de la 

moneda de terno, fue su mayor ruina, con esta pertinacia se seguia la 

desigualdad de la monarquia catalana con la de Castilla que debia ser 

uniforme” (Salat, 1818: I, X) 

  Les idees i projectes de Salat, com les del marquès de Dou o Antoni de Capmany, 

o com les de Joan Amat i Francesc Peradaltes, van ser destruïdes per la reacció 

permanent que significà el regnat de Ferran VII i pel centralisme dels governs moderats 

d’Isabel II. I no van trobar continuadors. La Numismàtica catalana posterior a Salat ja 

no es va dedicar a servir d’ajut per a millorar el futur monetari de Catalunya i 

d’Espanya, sinó a conèixer millor el passat i poder reconstruir aquella història de 

Catalunya que havien intentat fer oblidar.
112

 

                                                 
112

 És fàcil caure en la temptació d’adjectivar el comportament de Josep Salat, Joan Amat, Francesc 

Paredaltes, Jaume Pascual, o Jaume Caresmar, com tants altres intel·lectuals, polítics i 

emprenedors catalans dels segles XVIII i XIX, com d’espanyolista. Però és molt injust fer-ho. Com 

es desprèn de l’article que Flocel Sabaté i Paul Freedman dediquen a Jaume Caresmar (Freedman / 

Sabaté, 2009), llegint entre línies dels seus textos, reflexionant sobre les seves accions i feina feta, 

hom s’adona que aquells homes feien el que podien per evitar ser marginats en un Estat hostil i que 

la seva defensa d’Espanya amagava un compromís amb Catalunya i la seva història. Al cap i a la fi, 

a Amat i Peradaltes els devem un signe identitari de valor incalculable i gens reivindicat: les 

monedes menudes d’ús quotidià, en circulació a Catalunya durant la major part del segle XIX, 

duien el nom del Principat i les quatre barres en lloc del retrat reial, i tenien un valor nominal 

diferent de les que es feien servir a la resta d’Espanya, i es fabricaven malgrat les constants 

pressions i amenaces dels governs de Madrid, que volien implantar una moneda uniforme per a tot el 

regne. Aquestes monedes van jugar un paper importantíssim dins l’imaginari nacional del país. No 

devia ser poc important el fet que els objectes més quotidians, com són les monedes de coure, les 

que tothom necessita per a comprar el pa, mantinguessin el fet diferencial en un moment en que la 

majoria de gent, que ja tenia prou feines en sobreviure, no es plantejava cap mena de qüestió 

d’identitat nacional. Aquesta percepció quotidiana de la catalanitat que representaven les monedes, 

potser era, juntament amb la llengua, l´únic o un dels pocs referents de catalanitat del moment, 

dècades abans de la renaixença lingüística i els jocs florals, i molt abans de les Bases de Manresa i 

el catalanisme polític (Sanahuja, 2002c: 138-139; 2003d: 25; 2009c: 8).   
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  Però tornant a l’obra de Salat, avui hi podem detectar força errors. Són errors 

justificats per ser ell el primer estudiós seriós de la moneda catalana medieval i 

moderna. No és necessari identificar els encerts i els errors de l’obra de Salat. Alguns 

errors, arrossegats per autors posteriors, ja seran assenyalats en el transcurs de l’estudi. 

Prefereixo quedar-me amb els encerts i sobretot, en el més gratificant d’ells: Salat 

dedicà tot un volum sencer a l’apèndix documental, presentat de manera moderna. Va 

transcriure 104 documents, datats des de l’any 934 fins el 1755. Un tercer volum 

complementari, publicat el 1820, afegia 42 documents més. Salat era conscient de la 

importància dels documents i va escriure, com a encapçalament del seu apèndix, una 

frase magistral, pertorbadorament actual: 

  “Cuando se habla de noticias históricas y poco conocidas (como 

es la numismática catalana), es preciso presentar documentos 

auténticos, para que las noticias tengan autoridad y peso; porqué en 

estas y otras materias sucede, que algunos lectores creen lo que se les 

dice, y otros suspenden el asenso. Nadie debe agraviarse de que se 

juzgue asi, porqué una infinidad de noticias históricas que años atrás 

se tenían por verdaderas, en el dia no se han hallado tales, y apuradas 

y examinadas á la luz de la buena crítica, han resultado fabulosas” 

(Salat, 1818: II, III) 

  Salat dedicà la major part del seu estudi a dos objectius. El primer era identificar 

les monedes que apareixien citades als documents i intentar esbrinar el seu origen, llurs 

característiques físiques, i també llurs valors d’equivalència amb d’altres monedes 

(sobretot amb les que encara estaven circulant a l’Espanya de principis del segle XIX). 

El segon objectiu era catalogar les peces conservades, intentant la correcta atribució de 

llur denominació i datació. Salat ens assabenta de les col·leccions de monedes existents 

aleshores a Catalunya, amb els posseïdors de les quals ell mantenia correspondència.
113

 

Al marge d’aquesta tasca, Salat també va recollir informació addicional sobre mines i 

                                                 
113

 Una de les col·leccions esmentades per Salat ha estat recentment estudiada per Albert Velasco. Es 

tracta de la col·lecció que mantenia Jaume Pasqual, que havia estat abat i prior de les Avellanes, 

abans de la seva mort l’any 1804. Explicava Pasqual que disposava de dos monetaris plens amb 

unes 3.500 monedes; més un tercer monetari luxós, petit i fabricat de nacre, que contenia les 

seixanta monedes més singulars, belles o rares que considerava; i encara d’un llibre de fulls dobles 

on hi havia encaixades nou monedes visigodes d’or i una de plata, diverses monedes comtals de 

Besalú, Osona i Urgell, i una moneda de Carlemany. Seguint el pare Flórez (1758), Pasqual tenia la 

sana fixació de recopilar els indrets en els quals s’havien localitzat les monedes (Velasco, 2011). 
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aprovisionament de metalls, legislació sobre falsificadors, heràldica i tècniques de 

fabricació de moneda i preparació dels metalls.  

 

  Achille Colson (1852-1855) 

  Achille Colson (Commercy, Lorena 1815-1856) arribà a Perpinyà l’any 1844 en 

tant que capità del 67è regiment d’infanteria en línia de l’exèrcit francès (Birglin, 1873; 

Capeille, 1914: 132). Interessat en la Història Antiga i l’Epigrafia, acabà publicant uns 

pocs estudis numismàtics, entre els quals destaca el magnífic Recherches sur les 

monnaies qui ont eu cours au Roussillon (Colson, 1853), entre altres dos de menor 

importància (Colson, 1852; 1855). 

  A les seves Recherches, Colson fa un repàs numismàtic a tots els moments 

històrics de Perpinyà i del Rosselló, interessant-se, en primer lloc, pels documents 

escrits. Inclou un apèndix de 42 peces documentals selectes que abasten el període de 

1261 a 1681, però les cites documentals de molt diversa procedència són constants per 

tota la seva obra. Les referències a la moneda menuda i local són habituals, fins al punt 

que l’autor acaba per incloure un annex dedicat a la moneda menuda pròpia de 

Puigcerdà, en curs a la Cerdanya i, eventualment, al Rosselló. Conscient de la relació 

propera entre monedes, medalles, fitxes i altres signes paramonetaris, Colson obre 

encara més annexos per a estudiar tot aquest material localitzat a les col·leccions i als 

arxius de Perpinyà. Formalment, l’estructura de l’obra de Colson acabarà essent imitada 

per Campaner i, sobretot, Botet, els quals construiran el discurs dels seus tractats sobre 

les monedes de Mallorca i Catalunya respectivament en base a ella. Així, de cada 

regnat, Colson començava citant, per ordre cronològic, totes les notícies escrites ben 

documentades que tenien alguna relació amb la moneda. Aquestes notícies podien 

provenir de fonts oficials (reials, comtals o municipals) o bé de fonts particulars 

(escriptures de compra-venda, etc.). A continuació seguia la descripció de les monedes 

conegudes, tant pel que fa als tipus empremtats com a les llegendes. Finalment, l’autor 

es reservava una part final per a comentar algun aspecte interessant o algun dubte notori 

respecte a la adequació de les monedes conservades amb la documentació coneguda 

citant, si s’esqueia, l’autoritat d’altres autors anteriors, inclòs el propi Salat (1818). 

 

  Àlvar Campaner (1857-1891) 

  Àlvar Campaner Fuertes (Valverde del Camino, Huelva, 1834-Ciutat de Mallorca, 

1894) fou el veritable precursor de la Numismàtica catalana —i segurament també 
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espanyola, encara que aquest mèrit l’hauria de compartir amb el belga Aloïs Heiss 

(1869), autor del primer tractat modern sobre la moneda castellana. Tot i això, 

Campaner mai va escriure cap tractat  exclusivament centrat en el Principat. Campaner, 

però, com Colson, sí considerava la Numismàtica com una disciplina auxiliar de la 

Història, i va dedicar bona part de la seva obra a establir un mètode que facilités aquesta 

tasca. El títol d’una de les seves obres principals, Indicador manual de la numismática 

española (Campaner, 1891), és prou explícit en aquest sentit.
114

 A diferència de Salat, 

que adreçava la seva obra als polítics, Campaner l’adreçava als col·leccionistes de 

monedes (per definició consumidors d’Història). L’Indicador manual, publicat el 1891, 

posava a l’abast del col·leccionista de monedes (aleshores no hi havia investigadors 

públics) les eines necessàries per a classificar correctament les monedes que apareixien 

en el mercat numismàtic. Pocs anys abans, Campaner havia demostrat de quina manera 

s’havien de fer els estudis numismàtics monogràfics tot publicant la seva principal obra 

Numismàtica balear (Campaner, 1879), veritable precursora formal de l’obra de Botet. 

Campaner hi combinava la transcripció documental, la catalogació dels exemplars 

coneguts, i la crítica històrica a cadascuna de les etapes i dels regnats de la història de 

Mallorca. Campaner també creà i dirigí la primera revista numismàtica espanyola, el 

Memorial numismático español, editat entre 1866 i 1880, on s’hi recollien les 

aportacions d’erudits, i de col·leccionistes (que aleshores no es diferenciaven) i que va 

fer possible el gran nombre d’obres de referència numismàtica publicades a l’Espanya 

de finals de segle XIX .
115

 

 

 

Francesc Carreras Candi (1896-1906) 

 

  Francesc Carreras Candi (Barcelona, 1862-1937) és un reconegut historiador 

català que destacà per la varietat de línies de recerca que encetà i pel gran nombre de 

projectes d’utilitat pública que encapçalà. A tall de recordatori es poden destacar les 

seves obres sobre la ciutat de Barcelona, des de l’Alta Edat Mitjana fins a l’època 

                                                 
114

 Campaner publicà una primera obra l’any 1857 anomenada Apuntes para la formación de una 
Catálogo Numismático Español. Es tractava d’una llibre molt senzill, limitat a mostrar llistes de 

sobirans, llistes de llegendes monetàries, llistes de moneders romans, llistes de medalles de 

proclamació, i unes breus anotacions sobre nous descobriments numismàtics.  
115

 Sense ser exhaustiu: Heiss (1865-1869), Delgado (1876), Codera (1879), Zobel (1879-1880), 

Vives (1893).  
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contemporània, o altres publicacions sobre els jueus, la Inquisició, o els castells 

catalans. També dedicà escrits a altres temes com la història postal, la navegació del riu 

Ebre, la toponímia i la llengua ibèriques, en un llistat gens exhaustiu. Com a regidor a 

l’Ajuntament de Barcelona (1891-1922) per la Lliga Regionalista, va promoure la 

publicació de documents inèdits de l’Arxiu Històric Municipal, com ara el Manual de 

novells ardits o Dietari de l’antic consell barceloní (Dietari), o les Rúbriques de 

Bruniquer (Rubriques). Ell mateix començà a redactar i dirigí la Geografia General de 

Catalunya (1908-1918). Al resumir la seva obra, Carreras Candi apareix com un clar 

historiador noucentista, conscienciat amb dos objectius: fer les coses bé, i ser útil al seu 

país. 

  És veritat que la contribució directa de Carreras Candi a la Numismàtica es 

redueix a pocs articles.
116

 Però malgrat aquesta magre producció, els seus dos treballs 

més importants el fan mereixedor de tenir un apartat propi dins la història de la 

numismàtica catalana, en tant que precursor i visionari. Es tracta dels seus articles 

“Encunyacions monetàries al Urgellet y Cerdanya”, publicada en diverses etapes entre 

1905 i 1906 a la Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa (Carreras 

Candi, 1905-1906),
117

 i “Turbacions a Tarragona y altres llocs, motivant encunyacions 

monetàries: 1462-1466”, seguit de “Les encunyacions monetàries locals en les guerres 

de Joan II", publicades consecutivament al Boletín Arqueológico de Tarragona de l’any 

1905 (Carreras Candi, 1905b). Sense voler fer una història local de la Seu d’Urgell, de 

Cervera, o de Puigcerdà, per exemple, Carreras Candi s’adonà de la riquesa de la 

documentació municipal d’aquestes poblacions i va voler mostrar fins a quin punt 

podien ser d’utilitat les notícies locals a l’hora de preparar una síntesi general sobre un 

tema tan complex com és el cas de la moneda. Carreras Candi va assenyalar el camí 

                                                 
116

 La majoria centrats a l’època de la guerra contra Joan II (Carreras Candi, 1905b) o dedicats a les 

monedes municipals incuses en llautó (Carreras Candi, 1900; 1901; 1905-1906). 
117

 Cal advertir que aquesta obra ha estat usualment mal citada, tant en el títol com en el nom de la 

revista on fou publicada. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, la revista sol ser citada erròniament 

com a Boletín de la Sociedad Artístico-Arqueológica de Barcelona. Pel que fa al nom de l’article, 

l’embolic és majúscul i fa molt bé Crusafont de resoldre’l i explicar-lo amb detall: “Botet dóna el 

títol i la paginació de manera incompleta. Els dos primers lliuraments foren aplegats en un treball 

separat i publicats sota el títol «Monedes del Urgellet (La Seu i Organyà)» dins una miscel·lània de 

treballs de Carreras Candi, que és el que referencia Mateu y Llopis en la seva Bibliografía de la 

historia monetaria de España, Madrid, 1958, p. 243, sense indicar l’any ni aquests antecedents. La 

resta del treball fou inclòs igualment en la mencionada miscel·lània amb el títol «Monedes de la 

Cerdanya (segles XVI i XVII)» (p. 189-192). Això pot induir a suposar que hi ha tres articles, quan, 

en realitat, només n’hi ha un. Per acabar-ho d’adobar, Mateu y Llopis menciona aquest segon 

sector de l’article com a «Monedes de Catalunya» en lloc de «Monedes de la Cerdanya» (p. 253 de 

la seva Bibliografía... ja citada), amb la qual cosa crea encara un quart fantasma” (Crusafont, 2001: 

207, n.6). 
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metodològic per a l’estudi de la moneda catalana. Ara ja no es tractava només 

d’identificar les monedes o saber quan valia cadascuna de les denominacions fabricades. 

Carreras Candi es recreà en les incidències de la circulació quotidiana, els problemes 

dels falsificadors, l’abundància o mancança de moneda, el finançament local, etc. I tot 

això no ho va fer estudiant les fonts reials o els compendis i tractats erudits, sinó a 

través de la documentació generada pels consells municipals i, en menor mesura, 

recorrent a fonts notarials.
118

 

  

 

Joaquim Botet (1871-1917) 

 

  Joaquim Botet i Sisó (Girona, 1846-1917)
119

 fou un home de la Renaixença. 

Exercí d’historiador, arqueòleg, geògraf, i també de polític, formant part de la Unió 

Catalanista. Entre 1871 i 1915 publicà articles d’investigació i assaigs polítics a Revista 

de Gerona, Lo Geronès, La Renaxensa (revista), La Renaixensa (diari), i al Butlletí de 

l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

  Botet publicà Les monedes catalanes en tres volums, entre l’any 1908 i el 1911. 

Aquella gran obra, una de les primeres que publicava el recent creat Institut d’Estudis 

Catalans, no fou només un recull de les aportacions d’altres predecessors. Botet va 

haver de llegir i transcriure centenars de documents, majoritàriament de l’època 

medieval i extrets de la secció de Cancelleria de l’Arxiu Reial de Barcelona. La 

Numismàtica de Botet fou concebuda com l’exemple clar d’una història nacional feta 

amb premeditat rigor i esperit científic, és a dir, acompanyada de les referències 

documentals, conegudes o inèdites, necessàries per a provar els esdeveniments narrats. 

Fins a la fi de la seva vida, Botet va optar per centrar-se en la recerca numismàtica, i 

publicà —o deixà pendents de publicar— uns quants articles sobre la moneda catalana 

(p.e. Botet, 1911b; 1916), entre ells la reconstrucció del tercer volum, inèdit, de l’obra 

de Josep Salat (Botet, 1912). 

                                                 
118

 Sobre Carreras Candi, Crusafont (1990: 10) ha escrit, en forma d’agraïment: “... fou potser l’únic 

historiador de la moneda que intuí la importància de la moneda local”. 
119

 Sobre la vida i obra de Joaquim Botet cal veure l’estudi aprofundit que li dedicà Miquel 

Crusafont dins un volum formalment concebut com a continuador dels tres publicats entre 1908 i 

1911 i integrat per l’obra esparsa i els apunts biogràfics i bibliogràfics de l’autor gironí (Crusafont, 

1997b: 7-67). Posteriorment, informacions addicionals sobre la biografia de Botet van ser 

recollides pel mateix Crusafont (1998). 
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  La importància del treball de recerca i catalogació de Botet és colossal. El gran 

nombre de documents inèdits transcrits o, simplement, repertoriats, fan de la seva obra 

una eina d’obligada consulta. Pel que fa a la catalogació, Botet va descriure més de mil 

monedes, des dels temps més antics —això sí, tractats d’una manera més superficial al 

no disposar de documents escrits—, fins a la pèrdua de les llibertats nacionals, el 1716, 

excepte per un breu comentari respecte a les emissions posteriors a aquesta data (Botet, 

1911: 217-235). Botet va aprofitar-se, lògicament, de tota l’experiència i feina dels seus 

predecessors. Exagerant, podríem dir que, de Salat, va prendre el gust pel document 

escrit; de Campaner i el seu Memorial Numismático Español, va prendre la recerca de la 

notícia local i de la troballa, i el constant intercanvi d’informació amb altres 

col·leccionistes i estudiosos; de Colson va prendre la manera de presentar el resultat de 

la seva recerca; de Carreras Candi, la valorització de la moneda menuda y local. Els 

anys que Botet va estar preparant la seva obra va comptar amb l’ajuda de molts 

corresponsals, repartits per Catalunya i pels països veïns, que l’anaven informant del 

contingut de les col·leccions numismàtiques locals, així com del descobriment puntual 

d’algun exemplar notable o inèdit.  

  Pel que fa a l’abast geogràfic del seu estudi, Botet catalogà exclusivament les 

monedes del Principat de Catalunya, incloent els comtats de Rosselló i Cerdanya, i 

també aquelles monedes d’or, especialment els florins, de caire reial i de curs general 

per tota la antiga Corona catalanoaragonesa. Però pel que fa a l’època baixmedieval (des 

de la unió personal de Catalunya amb Aragó fins al regnat de Ferran el Catòlic), Botet 

també va documentar minuciosament les emissions de moneda dels estats que 

integraven la Corona (Aragó, València, Mallorca, Sardenya, etc.), encara que sense 

procedir a la catalogació i descripció de les monedes resultants.  

  Botet també es preocupà de recollir dades sobre denominacions, circulació 

monetària local i estrangera, en definitiva, totes aquelles informacions útils per a 

l’historiador que es podien extreure dels documents escrits. Com els seus predecessors, 

Botet va dedicar una cura especial a la moneda menuda i, sobretot, a la de caire local. 

Per exemple, de cada regnat, Botet diferenciava entre encunyacions de seques reials  i 

emissions de seques locals, documentant cada cas conegut. A més, al final del seu 

estudi, va afegir un capítol dedicat al que ell anomenava pellofes, les quals identificava 

amb les monedes municipals incuses en llautó, diferenciant-les dels tantos o ploms 

d’església, però advertint-ne un origen comú. Botet assenyalava la dificultat en distingir 
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les monedes d’ús civil de les fitxes d’origen eclesiàstic, i va fotografiar o dibuixar els 

pocs tipus que coneixia (Botet, 1911: 206-216). 

 

 

Altres aportacions des de dins: de Mateu Llopis al CFNB (1915-1979) 

 

  Abans i després de Botet, la recerca sobre la numismàtica catalana s’ha dut a 

terme —llevat de comptades excepcions— desvinculada dels organismes públics. 

Aquesta circumstància és lògica en aquells períodes històrics marcats pel centralisme 

espanyol i per la manca de llibertat. En canvi, en aquells altres períodes de relativa 

autonomia nacional, la indiferència vers la història de la moneda catalana ha estat i és 

una vergonya. 

  Després de la publicació de l’obra de Botet, la recerca en numismàtica catalana 

s’estroncà durant més de mig segle. D’aquest llarg i fosc període val la pena destacar 

algunes aportacions puntuals, com el reculls documentals de Joaquim Sarret (1916) i 

Josep Gudiol (1925) sobre les monedes de Manresa i les vigatanes de la guerra dels 

Segadors, respectivament; el manual divulgatiu sobre la història de la moneda de Josep 

Amorós (1931) o, sobretot, les primeres obres del jove Felip Mateu Llopis (València, 

1901-Barcelona, 1998). Mateu Llopis publicà la seva obra principal, La ceca de 

Valencia y las acuñaciones valencianas de los siglos XIII al XVIII, l’any 1929, i poc 

després enllestí algun treball molt ben documentat sobre moneda catalana gràcies al 

suport dels Estudis Universitaris Catalans (Mateu Llopis, 1933; 1936). En aquests 

primers anys, previs a l’obtenció de la càtedra de Paleografia i Diplomàtica a la 

Universitat d’Oviedo, l’any 1943, Mateu Llopis va oferir el millor de la seva recerca, 

amb diferència. En canvi, la resta de la seva obra, un cop reinstal·lat a València i a 

Barcelona, es presenta incomprensiblement extensa, força irregular, aparentment 

esotèrica,
120

 en realitat massa orientada a la filigrana i massa poc a la dada precisa.
121

 

                                                 
120

 L’article titulat “Notas y documentos sobre la ceca de Balaguer en 1462 y el numerario de la 

época, 1458-1479” (Mateu Llopis, 1952: 12-13) és un exemple a l’atzar per il·lustrar l’estil 

esotèric de Mateu. Després de narrar la possible emissió de moneda a Balaguer per part de Joan II 

a finals de 1462, l’autor continua el fil del seu article barrejant i enllaçant temes sense cap relació 

aparent i de cronologia diversa. Jo no he afegit ni he suprimit res: “El florín debió ser acuñado en 
Balaguer si se cumplió la órden real [de Joan II] en este sentido. Era moneda utilizada por ambos 

partidos contendientes. Hallándose en Cervera Don Pedro de Portugal, ordenó a Rafael Juliá, 

capitán de galera, que se aproximara con su nave a Tarragona y observase qué movimientos se 
hacían en la ciudad, pués tenía noticias de que la gente estaba descontenta. En cuanto al pago de 

su sueldo debería consultar con los tesoreros los capítulos de su contrato, y si correspondía, se le 
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Per si això no fos prou greu (que ho és), alguns dels seus articles es contradiuen entre si, 

fins a límits surrealistes.
122

 És clar que no tot són punts negatius en l’obra de Mateu 

Llopis, també són d’agrair algunes incursions puntuals en fonts documentals poc 

divulgades, especialment les relacionades amb Catalunya procedents de l’Arxiu del 

Regne de València (Mateu Llopis, 1948; 1952). També són especialment valuoses, 

sobretot per al contingut d’aquesta tesi, les aproximacions que va fer a emissions 

municipals o reials descentralitzades a Catalunya (Mateu Llopis, 1942; 1945b; 1948; 

1952). Mateu Llopis continua sent un dels autors numismàtics més 

(incomprensiblement) llegits, acceptats sense crítica i, conseqüentment, citats 

d’Espanya, en lògic detriment de la credibilitat de la producció resultant.
123

 

  Deixant de banda a Mateu Llopis, des del final de la guerra fins a la recuperació 

de la llengua catalana en la recerca numismàtica van ser molt pocs els autors que 

presentaren treballs basats en documentació inèdita sobre la moneda catalana. Frederic 

Udina (1958; 1959; 1978) va treure a la llum nous documents procedents de l’Arxiu 

Reial de Barcelona, sobretot de la secció Reial Patrimoni, que Botet no va poder 

examinar amb l’exhaustivitat requerida. Pere Voltes Bou (1963) incorporà un 

interessant apartat sobre la moneda a la seva tesi sobre el govern de l’Arxiduc Carles a 

Barcelona. A nivell local, cal destacar les aportacions puntuals de Joan Serra Vilaró 

(1955), sobre moneda municipal, i de Salvador Cardús (1951), Salvador i Lluïsa 

Vilaseca (1967), Antonio Hernández Palmés (1972) i Josep Alfons Tarragó (1936), 

sobre les monedes pròpies de Terrassa, Reus i Lleida (els dos darrers), respectivament. 

  La renaixença de la Numismàtica catalana al segle XX cal situar-la en una data 

precisa. El 6 de març de 1969 s’acabà d’editar el Catàleg dels croats de Barcelona, 

                                                                                                                                               
pagaría en florines de oro, como deseaba y no corrientes. Ello fue en 21 de junio de 1464. El P. 

José Teixidor en sus Antiguedades de Valencia al escribir sobre las monedas del Reino insertó el 
siguiente párrafo que hace referencia al jurisconsulto Pere Belluga: “Al gran jurisconsulto 

valenciano Pedro Juan Belluga (difunto miércoles a 18 de marzo del año 1468 a las 10 de la 
noche) devemos la noticia que en el año 1336 se sacaron del marco de la plata 68 dieziochenos i 

después se sacaron 72 i las mismas corrieron después por los años 1468 en que murió. Tan breve 

texto recuerda que no faltó la atención del famoso jurisconsulto a las cuestiones monetarias, en su 
Speculum Principum. Uno de los arrendatarios de la ceca fué Juan Belluga, en el periodo 1465-

1469, quien probablemente tuvo relación de parentesco con el famoso jurisconsulto. Etc.”.   
121

 Per exemple, la seva dèria per barrejar la numismàtica amb la diplomàtica farceix els seus articles 

d’intitulacions emprades pels sobirans a la documentació escrita sense que aquesta informació 

aporti res al contingut del tema desenvolupat (p.e. Mateu, 1952). 
122

 Només a tall d’exemple, vegeu la crítica rebuda per Mateu Llopis a Crusafont (1995a), 

Crusafont/Comes (1996: 128 nota 104; 130 nota 107), Sanahuja (1999a; 2011b), o Sendra 

(2008,14). 
123

 És un fet que es comprova fàcilment, per exemple a Alfaro et alii (2009). En canvi, a Catalunya, 

Mallorca i València ja fa temps que les obres de Mateu Llopis s’examinen amb reticència. 
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1285-1706 d’Antoni Badia (1969). Es tracta d’una obra concebuda com a repertori de 

peces conegudes, elaborada amb criteri científic i, sobretot, amb la voluntat de servir 

d’eina de treball per als investigadors futurs. Malgrat el context hostil, el llibre de Badia 

es publicà tot ell en català. Poc després, la Secció Numismàtica del Cercle Filatèlic i 

Numismàtic de Barcelona (CFNB) també patrocinà l’edició de l’anuari Acta 

Numismàtica (1971-). El creador i encarregat de dirigir la nova revista fou Leandre 

Villaronga Garriga (1956-2012), que acabaria sent el principal especialista en la 

moneda antiga de la península Ibèrica. L’atractiu d’Acta Numismàtica i l’esforç personal 

de Villaronga va propiciar l’aparició de nous investigadors, provinents o no dels cercles 

universitaris, de Catalunya o de fora. Per la continuïtat i importància de les seves 

aportacions cal destacar Josep Maria Llobet Portella (1973-), que des d’aleshores ha 

publicat setze articles presentant documentació inèdita sobre la fabricació i circulació de 

moneda a Cervera i a Tàrrega; Antoni Turró (1971-2008), protagonista indiscutible de 

la recerca sobre la moneda menuda pública i privada durant la crisi monetària de l’any 

1937; Marta Campo (1972-), especialista en moneda antiga de la península Ibèrica i 

directora del Gabinet Numismàtic de Catalunya fins el 2012, o Joan Vilaret (1971-

2002), autor d’alguns estudis d’identificació i catalogació d’espècies monetàries de 

diverses èpoques.  

  La Secció Numismàtica del CFNB continuà patrocinant Acta Numismàtica en 

solitari fins el número 8, l’any 1978. Dos anys abans, el 1976, es reeditaren els tres 

volums de Les monedes catalanes de Joaquim Botet (1908-1911). 

 

 

Altres aportacions des de fora: obres de síntesi i altres especialitats (1930-) 

 

  L’estudi de la moneda catalana ha estat també tractat, per bé que residualment, per 

historiadors del dret, sobretot pel que fa als temes relacionats amb la regalia monetària, 

o amb el tractament que reben algunes monedes, fossilitzades o no, en els compendis 

jurídics. D’aquestes incursions m’interessa sobretot la de Jaume Ribalta (1996), del 

qual en parlaré més endavant per haver teoritzat, precisament, sobre la moneda 

municipal.  

  Pel que fa a la història de la moneda o del diner (la segona branca a la que feia 

referència al repassar la historiografia europea) a casa nostra cal destacar les aportacions 

de Miquel Barceló (Barceló, 1993; Barceló / Retamero, 1996) i, sobretot, Fèlix 
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Retamero (2000), dels quals ja n’he parlat abans, a propòsit de la diferenciació dels 

models de moneda segons el tipus de societat que la fabrica (vegeu p. 108 i 110-111).  

  Ha treballat també temes relacionats amb la moneda el medievalista nord-americà 

Thomas N. Bisson (1979; 1996), autor d’un conegut treball sobre els pactes i impostos 

(p.e. el monedatge) sorgits als segles XI i XII per a compensar la no alteració de les 

característiques físiques de la moneda en circulació (l’anomenat “conservation of 

coinage”).
124

 

  Pel que fa a la història econòmica entesa en paràmetres més clàssics, entre els 

historiadors estrangers que han tractat aspectes monetaris de Catalunya o del seu entorn 

cal destacar, en primer lloc, Earl Jefferson Hamilton (1934-1947). Hamilton fou autor 

d’una historia dels preus a la península Ibèrica de l’Edat Moderna, i és generalment 

recordat com a difusor de la idea que l’arribada dels metalls preciosos d’Amèrica va 

comportar una “revolució dels preus” a tota Europa, i provocà una inflació que acabà 

perjudicant, sobretot, els regnes hispànics. Hamilton va estudiar també la producció de 

moneda a Castella i València, sobretot, però també a Catalunya. Un altre reconegut 

historiador és Abbott Payson Usher (1943), autor d’una obra de referència sobre els 

bancs i la Taula de Canvi de Barcelona entre el segles XIII i XVIII. Hamilton i Usher són 

dos autors sovint citats pels historiadors que han tractat la història econòmica de 

Catalunya. Aquests mateixos autors han anat manllevant altres informacions sobre la 

moneda als numismàtics que els han precedit i que ja he esmentat més amunt. Molt pocs 

d’ells s’han atrevit a consultar fonts directes. L’excepció, sui generis, és la de Jaume 

Carrera Pujal. 

  

  Jaume Carrera Pujal (1945-1948) 

  Jaume Carrera Pujal (Centelles, 1895-Barcelona, 1961) no fou certament un 

historiador a l’ús. Provenia del món del periodisme però, acabada la guerra, deixà 

l’ofici. La seva obra historiogràfica (Carrera Pujal, 1947) ha estat generalment poc 

valorada al ser acusada de manca de mètode i caòtica. Carrera Pujol basava el seu 

treball en confegir un seguit inacabable de dades i notícies repartides en diferents 

capítols temàtics i obtingudes a partir de les fonts primàries del Consell de Cent 

barceloní. L’assaig de síntesi era mínim. Però malgrat tot, el resultat és d’un interès 

extraordinari. L’obra de Carrera Pujal ens deixa com a llegat el buidat documental més 
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 Vegeu també la crítica a les conclusions de Bisson d’Anna M. Balaguer (1991) i la resposta del 

primer (Bisson, 1996). 
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important que tenim sobre la moneda a la Catalunya dels segles XVI i XVII. Qualsevol 

que vulgui llegir sobre aquest tema ha de recórrer en primer lloc a Carrera Pujal, o ha de 

recórrer a les fonts originals de la documentació del Consell de Cent. Tot i això, no tots 

els autors catalans posteriors a Carrera Pujal han tingut en compte la seva obra.
125

 Pierre 

Vilar (1964) sí va aprofitar en el seu moment el gran nombre de dades recollides a la 

Historia política y económica de Cataluña. És paradoxal que les notícies publicades per 

Carrera Pujal es citin a través de les obres d’altres autors. 

 

  A les obres de síntesi de la història de Catalunya la moneda hi ha tingut sovint un 

paper molt secundari. D’entre les excepcions més remarcables per la seva precocitat cal 

destacar Josep Balarí (1899),
126

 o Antoni Aulestia Pijoan (1922). Més modernament, 

han estat primer autors estrangers, esperonats pel mestratge de Jaume Vicens Vives 

(1959), els que han valorat aspectes monetaris dins les seves tesis d’estat i han continuat 

les aportacions, sobretot, de Botet, Carrera Pujal, Hamilton i Usher. D’entre aquests 

autors estrangers destaquen Pierre Vilar (1964) i Pierre Bonnassie (1975), això sí, 

especialitzats en períodes històrics diferents (l’edat moderna i els segles IX-XI, 

respectivament). Ha estat gràcies a les aportacions d’aquests catalanistes (en el sentit 

historiogràfic del mot) els que han encomanat a d’altres autors locals la incorporació de 

dades monetàries en els seus treballs (Salrach 1987; Batlle 1988). Un darrer apunt fa 

referència a les obres de síntesi de fora del nostre país, en les quals les notícies sobre la 

moneda catalana són escasses i sempre supeditades a l’hegemonia de la castellana. En 

algunes ocasions, però, aquesta supeditació resulta incomprensible. Per exemple, una 

síntesi encarregada per commemorar la “Sala dels diners” del British Museum 

(Eagleton/Williams, 1997: 85) hauria de ser prou rigorosa per no haver d’afirmar que 

“los diversos reinos de la península Ibérica (excepto Portugal) quedaron bajo una sola 

casa reinante, y la moneda castellana se convirtió en la moneda nacional de España en 

la década de 1490”. Malauradament si això és així és per un doble motiu que ens hauria 

de fer reflexionar: que la historiografia catalana és incapaç de fer-se lloc en el món, i 

que a l’espanyola ja li va bé romandre endormiscada als anys cinquanta de Mateu Llopis 

                                                 
125

 Una excepció recent és Oriol Junqueras (2005). 
126

 Josep Balarí va incloure alguns esments numismàtics a la seva obra Orígenes históricos de 
Cataluña, els quals, per cert, van ser durament i injustament criticats pel numismàtic espanyol més 

prestigiós del moment, Antonio Vives (1902). 
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i que no té cap interès per incorporar la producció científica catalana al seu paradigma 

unitari.
127

 

 

 

La SCEN i Miquel Crusafont (1979-) 

 

  Retorno a la branca numismàtica i a l’èxit inicial d’Acta Numismàtica (el primer 

any, 1971, ja comptava amb vint-i-quatre articles, escrits en quatre idiomes diferents). 

Aquell èxit va dur Villaronga i dinou membres fundadors
128

 més a crear la Societat 

Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN), constituïda el 12 de gener de 1979. La 

SCEN va néixer com a Societat Científica
129

 de l’Institut d’Estudis Catalans gràcies al 

suport rebut de Miquel Tarradell i Joan Bastardes, aleshores membres destacats de la 

institució.
130 

Leandre Villaronga fou nomenat president malgrat algunes veus crítiques 

amb els seus orígens no acadèmics, que acabaren per desaparèixer arran del seu 

nomenament com a doctor Honoris Causa per la Universitat de Colònia a principis de 

1981.  

  Els primers anys de vida, la SCEN prengué el control de la revista Acta 

Numismàtica, i organitzà, junt a l’Asociación Numismática Española, també de 

Barcelona, tres congressos anomenats “Simposi numismàtic de Barcelona”, d’abast 

internacional, que comptaren amb el suport institucional, i que serviren per a donar a 

conèixer la producció local i, al mateix temps, captar nous investigadors numismàtics. 

                                                 
127

 I una altra prova que el que dic no és exagerat s’observa clarament en el contingut del diccionari 

de numismàtica publicat recentment pel Ministerio de Cultura espanyol (Alfaro et alii, 2009). 
128

 Els vint membres fundadors van ser: Anna M. Balaguer, Marta Campo, Miquel Crusafont, 

Assumpta Giner, Josep M. Gurt, Joan Maluquer de Motes, Josep Pellicer, Ignasi Puig, Eduard 

Ripoll, Joan Romagosa, Miquel Tarradell, Núria Tarradell, Joan Vilaret i Leandre Villaronga (Font: 

SCEN). 
129

 Oficialment la SCEN no és una societat “científica”, sinó una societat “filial” de l’Institut 

d’Estudis Catalans. És considerada així únicament per criteris polítics i administratius, però del tot 

ximples i força desencoratjadors. Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), el 

significat del mot “filial” no té res a veure amb cap relació, ni jurídica ni històrica, que la SCEN 

hagi tingut o tingui amb l’IEC. Malament rai si l’organisme que hauria de vetllar per l’exactitud 

del llenguatge prefereix desentendre’s de les seves obligacions per no perjudicar ves a saber quins 

interessos gremials. 
130

 Segons consta a la seva pàgina web, la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics té per finalitat 

l’estudi de les diferents branques de la història de la moneda, la medalla, els bitllets de banc, els 

getons, els bons, els vals i altres objectes paramonetaris i, en general, de tot instrument emprat per 

a facilitar les transaccions. La SCEN s’ocupa també de la promoció del coneixement, de l’estudi i 

de la difusió de la numismàtica i de la història de la moneda. La Societat és integrada únicament 

per investigadors, ja que és condició indispensable per a ingressar-hi haver realitzat i publicat 

algun estudi. Altres persones interessades poden també formar-ne part, però en qualitat de socis 

col·laboradors.  
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Els dos primers, celebrats el 1979 i el 1980, foren concebuts de temàtica variada, però 

sobretot centrada en la numismàtica antiga i altmedieval (Simposi I i II). El tercer, de 

l’any 1985, fou enfocat vers la moneda de la Guerra dels Segadors, tant de caire general 

com local, involucrant no només investigadors sinó també gabinets numismàtics i 

Arxius històrics (Simposi III). La Numismàtica catalana li deu a Villaronga haver-la 

modernitzat, i haver-la posat en contacte amb els investigadors europeus i amb les noves 

tècniques de suport a la recerca científica, sobretot aquelles aplicades en l’estudi de les 

monedes de l’Edat Antiga.
131

 Però a la numismàtica catalana li faltava encara una 

empenta diferent i definitiva, una empenta que situés l’estudi de la moneda catalana dins 

d’un objectiu global, hàbil per tots els moments històrics i sense caure en el parany 

d’esdevenir un complement anecdòtic d’altres disciplines auxiliars com l’Arqueologia, 

la museografia o la Història de l’Art. Aquesta empenta la va iniciar Miquel Crusafont i 

ell mateix l’ha continuat —amb el suport temporal d’Anna M. Balaguer (1979-)— fins 

avui. En parlaré de seguida.  

  Pel tema que estrictament ens interessa, que és el de la moneda menuda i el de la 

moneda municipal, els darrers trenta anys han estat uns anys daurats. Uns anys daurats 

perquè Acta Numismàtica i els autors del seu entorn han recollit, en primer lloc, tota 

l’evidència material multiplicada arran del descobriment de desenes de milers de noves 

peces gràcies a la popularització dels detectors de metalls; i perquè han recollit, en 

segon lloc, el resultat de la recerca als arxius (tant documentals com numismàtics) 

efectuat per investigadors afeccionats i professionals. Cal esmentar els noms de Rafel 

Comes (1986-2008), estudiós de les monedes fabricades a Terrassa i autor de 

catalogacions i classificacions de diferents sèries de monedes catalanes, i de Xavier 

Jorba (2002-), dedicat a estudiar i documentar les pellofes i els ploms municipals d’ús 

no monetari de la Catalunya medieval i moderna. D’altres autors han produït una obra 

numismàtica de menor abast.
132

 

  Des del Gabinet Numismàtic de Catalunya, Albert Estrada Rius (2005-) és 

especialista en temes jurídics sobre la moneda, així com en la seca o fàbrica de moneda 

de Barcelona, sobretot des del punt de vista històrico-institucional, i és també autor d’un 
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 Per exemple, vegeu Villaronga (1985) o Simposi I. 
132

 Sense ser exhaustiu, en la part documental cal esmentar Joan Cavallé (1996); i en la part de 

catalogació a Josep Carles Balasch (2005), Jaume Benages (1994; 1999), Pere Canturri (1981 i 

1991), Francesc Domingo Sellart (1987; 1988; 1993), Vicente de Val (1988), Jordi Vall-llosera 

(2007), Gabriel Villaronga Sànchez (1988).  
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excel·lent llibre sobre la falsificació de la moneda catalana al segle XVII, amb 

referències a segles anteriors (Estrada, 2011). 

 

  Miquel Crusafont (1974-) 

  Miquel Crusafont i Sabater (Sabadell, 1942) és el continuador de Joaquim Botet. 

Després de dècades de letargia, la recerca i difusió de la Numismàtica catalana es va 

reprendre des d’Acta Numismàtica i Crusafont en destacà ràpidament com a 

capdavanter. Des de l’inici Crusafont establí que l’àmbit d’estudi de la moneda catalana 

havia d’incloure tots els territoris de l’antiga Corona catalanoaragonesa, amb especial 

dedicació a aquells territoris que formen part de la “Nació Catalana, un territori 

delimitat en gran part per la llengua i que solem designar per Països Catalans” 

(Crusafont, 2009: 22). Aquest enfoc nacional és el que ha permès assolir dos ambiciosos 

objectius de millora del paradigma numismàtic propi. L’un, evident, és el gran avenç en 

la catalogació, classificació i ordenació cronològica de les sèries monetàries medievals, 

especialment les de Mallorca i València en el cas de les més en documentades, i les dels 

comtats catalans, en les menys documentades. L’altre és el d’obtenir una visió 

sincrònica dels sistema monetari, no només del Principat de Catalunya, sinó també 

d’aquells territoris relacionats conjunturalment, com per exemple els resultants de 

l’expansió catalana pel Mediterrani. 

  A Crusafont li devem la resolució de força enigmes que s’arrossegaven des de 

l’època de Salat (1818) i que ni Botet ni els investigadors posteriors havien resolt. Així, 

Crusafont, amb la col·laboració de Rafel Comes, va aconseguir desxifrar les marques 

que apareixen en els florins d’or reials i, per tant, aconseguiren atribuir-los a les diverses 

seques existents i també als regnats en els quals foren emesos (Crusafont / Comes, 

1996). Reconsiderant les informacions aparegudes a les Rúbriques de Bruniquer 

(Rúbriques), Crusafont aclarí alguns punts foscos de la numismàtica estrictament 

barcelonina, com ara les emissions de billó d’Alfons el Cast i Pere el Catòlic, o la 

diferència de política monetària entre la Biga i la Busca a la Barcelona del segle XV 

(Crusafont, 1989a). Fou Crusafont qui va descobrir i mostrar al món numismàtic 

l’existència de diferents emissions de coure visigodes, desconegudes fins aleshores 

(Crusafont 1994/1).
133

 Relacionat amb les emissions municipals, Crusafont catalogà les 
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 Inicialment el descobriment, avançat ja des de l’any 1984, fou acceptat per autoritats com Philip 

Grierson (Grierson / Blackburn, 1986) però, en canvi, rebutjat o ignorat per la majoria d’autors 

espanyols (i alguns catalans) fins molt recentment, per exemple amb la publicació de la tesi 
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emissions de la I
a
 República Catalana, emeses durant la Guerra dels Segadors 

(Crusafont 2001). Va demostrar com aquestes emissions, volgudament 

descentralitzades, lluny de ser el producte d’un desordre generalitzat, eren el fruit de 

l’optimització de recursos per a finançar la guerra. Crusafont demostrà que la política 

monetària es dirigí en tot moment de de Barcelona i no pas des de la intervenció 

francesa. En definitiva Crusafont desmentia la visió d’una Catalunya xarona i 

políticament endarrerida que només podia expiar els seus tics medievals amb la 

“modernitat” i “progrés” que pretenia imposar la Castella absolutista. Crusafont també 

és autor d’un catàleg general de la moneda catalana i de la corona catalanoaragonesa, 

des de l’antiguitat als nostres temps (Crusafont, 2009). 

  No conformant-se amb les monedes estrictes com a objectes d’estudi, Crusafont 

també ha treballat i publicat monografies sobre objectes metàl·lics relacionats, com ara 

els ploms, fitxes i getons medievals i moderns (Crusafont et alii, 1996), els pesals 

catalans i de la Corona catalanoaragonesa (Crusafont, 1999a), les pellofes de les 

comunitats de preveres (Crusafont, 1990) i, també, les medalles commemoratives 

encunyades als Països Catalans i als antics territoris de la Corona, les quals van ser 

reunides, documentades, fotografiades i descrites en un únic catàleg sistemàtic 

(Crusafont, 2006a). 

  He deixat per al comentari final la recerca de Crusafont directament relacionada 

amb la meva. És tracta de l’edició de la seva tesi doctoral: La moneda catalana local 

(Crusafont, 1990).
134

 El pla de treball de l’obra consistia, un cop verificada l’existència 

d’emissions monetàries municipals,
135

 en refer les històries monetàries de cada població 

catalana per tal de poder analitzar-les conjuntament i assajar una interpretació global del 

fenomen. Un dels passos obligats d’aquest procés era el distingir entre emissions 

monetàries civils i emissions de caràcter eclesiàstic (: 16). De fet, aquesta distinció era 

                                                                                                                                               
doctoral de Ruth Pliego, la qual ha manifestat que aquestes monedes menudes són d’indiscutible 

procedència visigoda (Pliego, 2009: 188-89). 
134

 Crusafont ja havia anat avançant algunes de les contribucions contingudes des d’uns anys enrere 

a través d’articles publicats a Acta Numismàtica (Crusafont, 1979; Crusafont / Escudero, 1981; 

Crusafont / Montañès, 1984) i altres publicacions (Crusafont, 1986a; 1986b; Crusafont / Colomé, 

1986; 1987; 1988; Crusafont / Montañès, 1986; Crusafont/Soler, 1983).  Ell mateix ha afegit quatre 

addendes a la publicació de 1990, aparegudes també a Acta Numismàtica entre  1994 i 2007 

(Crusafont, 1994b; 1997b; 2003a; 2007). Un resum de la tesi de Crusafont apareix en un article de 

la revista Pedralbes (Crusafont, 2003b). 
135

 Com a les altres obres de Crusafont, l’abast territorial estudiat no es limita al Principat de 

Catalunya. En aquest cas, Crusafont també localitza i estudia emissions locals “civils” a Sardenya i 

a Eivissa, i “eclesiàstiques” a Mallorca. El catàleg descriptiu conté més de 1.500 exemplars 

diferents entre monedes i pellofes (: 369-483). 
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obligada aleshores per tal de distingir físicament els exemplars conservats de monedes 

municipals dels exemplars conservats de pellofes eclesiàstiques. Aquesta distinció, però, 

no calia fer-la a l’hora de descriure la seva gènesi, ús i vicissituds, excepte en 

poquíssims casos documentats. La feina preliminar de Crusafont fou, doncs, la 

recopilació dels documents coneguts sobre la matèria, i la identificació i catalogació 

dels exemplars numismàtics susceptibles de ser considerats moneda local (“civil o 

eclesiàstica”). 

  L’anàlisi de conjunt de les emissions municipals catalanes (“monedes locals de 

caràcter civil”)
136

 permeté a Crusafont obtenir algunes respostes fins aleshores 

desconegudes. Per exemple, observà que el fenomen tenia una cronologia ben definida, 

que s’iniciava cap el 1290 i finalitzava el 1640, amb algunes excepcions que 

ultrapassaven aquest límit i arribaven fins a inicis del segle XVIII (:19). Crusafont no 

considerava les emissions efectuades durant la Guerra dels Segadors com a emissions 

locals i, per tant, les deixà fora d’aquest estudi concret. Tampoc considerà monedes 

locals les emissions que creia descentralitzades del temps de la Guerra contra Joan II, 

com ara totes les emissions de sisens d’argent efectuades fora de Barcelona i, 

lògicament, tampoc les va incloure en el seu estudi. Un segon aspecte observat, un cop 

ben interpretats els documents coneguts, era que, inicialment, les emissions locals es 

concentraven a les contrades lleidatanes i urgelleses i que eren fabricades, 

exclusivament, amb el valor complementari de pugesa.  

  Pel que fa a les característiques essencials d’aquestes monedes locals civils, 

Crusafont n’establí tres de fonamentals (àmbit de circulació limitat, recanvi obligatori 

en bona moneda de curs general, beneficis revertits sobre l’autoritat emissora local) i un 

d’accessori, que no sempre es complia (la fiduciarietat de les monedes fabricades) (:21). 

A partir d’aquí, Crusafont també assenyalà la dispersió de la circulació d’aquestes 

monedes, les zones on eren acceptades; els cursos naturals, voluntaris o forçosos. Pel 

que fa a la motivació i al destí dels beneficis, Crusafont optà per valorar la capacitat 

d’iniciativa de les autoritats municipals per fer front a problemes quotidians, des de la 

manca de moneda menuda en circulació entre la població, fins a la necessitat d’alguna 

forma de finançament per emprendre algun projecte. Literalment, Crusafont afirmava 

que “s’imposa la conclusió que l’emissió de moneda local respon, en general, a la 

necessitat de garantir un numerari de moneda menuda suficient per a poder facilitar les 
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 De moment prescindiré de comentar res sobre les pellofes eclesiàstiques (“monedes locals de 

caràcter eclesiàstic”). Si de cas hi tornaré més endavant, puntualment. 
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petites transaccions. Aquesta motivació, que és a l’origen i a l’esperit de la major part de 

les emissions locals no desdiu que, subsidiàriament el municipi pugui obtenir un 

benefici amb l’emissió, sigui en numerari no presentat al canvi, sigui en forma creditícia 

quan l’emissió no sigui immediatament recolzada en un dipòsit en or i plata a les arques 

municipals” (: 23). 

  Crusafont també estudià l’autoritat que concedia la fabricació de moneda, i deduí 

que, si bé era majoritàriament de caràcter reial, també calia considerar la validesa de 

concessions monetàries efectuades per senyorius jurisdiccionals, sobretot eclesiàstics, 

però també civils (: 24-26). Documentà casos de falsificacions, de troballes monetàries, 

i estudià els volums d’emissió coneguts, podent conseqüentment distingir entre 

poblacions emissores d’alts volums (més de 10.000 lliures) de les emissores de baixos 

volums d’emissió (menys de 500 lliures) (: 30). Intentà també un exercici interessant 

que consistia en avaluar el nombre total de monedes municipals en circulació en cada 

moment del període estudiat, considerant vàlida una fórmula que tenia en compte la 

disminució anyal de part del circulant (per pèrdues, desgast, no recanviat, etc.) però que 

alhora acceptava la continuïtat per se de les emissions locals al llarg dels anys (: 33-35). 

  A l’hora d’interpretar el fenomen, Crusafont s’adonà de l’existència d’unes etapes 

“que semblen marcar-se amb prou claredat (: 51), però que no va poder assenyalar més 

que d’una manera incipient. Amb la multiplicació de documents escrit localitzats i 

estudiats, moltes de les conclusions de Crusafont es poden ara afinar molt més, i en 

alguns casos cal matisar-les o corregir-les. Això és el que faré a les pàgines que 

segueixen. Això sí, cal reconèixer que la feina més complicada, que és sempre la 

d’identificar un fenomen i treure’l a la llum, ja me l’he trobat feta. Crusafont va 

assenyalar el camí, va apartar obstacles, i va arrencar la vegetació que l’ocultava per a 

que hi poguéssim passar. Doncs, endavant, fem el camí a veure on ens du. 
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2.1. 

La moneda de curs general 

 

 

 

2.1.1. La moneda moderna del segle XIII
137

 

 

  Entre las perioditzacions usuals entre els historiadors és un lloc comú l’ús del 

concepte Baixa Edat Mitjana referit al període comprès entre els segles XI i XV —en  un 

sentit ampli—, o entre els segles XIII i XV —en un sentit restringit.
138

 En ambdues 

perioditzacions el segle XIII se situa a cavall del final de la plenitud medieval i el 

principi de la seva Crisi. Nogensmenys, no és rar llegir actualment tesis i estudis que 

consideren el segle XIII com el veritable segle inicial de l’Estat modern, de l’Estat tal i 

com el coneixem per als segles posteriors fins el XVIII.
139

 Aquesta concepció parteix de 

la constatació que la majoria d’institucions públiques es van desenvolupar en aquest 

segle XIII i que va ser aleshores quan van adquirir el caràcter que les definiria fins, com 

a mínim, el segle XVIII. La monarquia fou un clar exemple de consolidació i 

modernització, deixant enrere la disgregació i el sentit patrimonial restringit propiciat 

pel feudalisme. És veritat que en ple segle XIII encara es produïren episodis disgregadors 

del patrimoni, com el repartiment del regne de Jaume I entre els seus dos fills, però 

podem convenir que es tractava d’actituds cada cop més residuals. En aquesta època fou 

també un exemple de modernització l’establiment i consolidació dels parlaments 

representatius, com les Corts, i dels poders municipals i, conseqüentment, dels drets i 

deures que afectaven els ciutadans en relació a aquestes estructures col·lectives. 

  En aquest procés de canvi, la moneda es va convertir en una institució més al 

servei de la modernització. La moneda del segle XIII es va allunyar qualitativament, i, 

sobretot, quantitativament, de la dels segles precedents. Per tota Europa s’advertiria des 

                                                 
137

 Aquesta qüestió, que ja he avançat al capítol introductori, també l’he plantejada en una recent 

publicació (Sanahuja, 2012a). Alguns dels aspectes considerats, en relació al regne de Castella i 

Lleó, apareixen ampliats per José Maria de Francisco (2002) i, sobretot, per Miguel Ángel Ladero 

(1993). 
138

 A Catalunya i a Espanya el més usual és dividir l’època medieval en tres parts: l’Alta Edat 

Mitjana, l’Edat Mitjana Clàssica, i la Baixa Edat Mitjana (Ruiz Gómez, 2003: 55-59). 
139

 Es tracta dels historiadors de la “teoria de la modernització”. Per exemple Joseph R. Strayer 

(1970) o Philippe Braud (1997) recalquen que l’empresa de la construcció de l’Estat s’inicià en el 

segle XIII en els casos de França i Anglaterra. Pel que fa a la fiscalitat, per exemple, Max Turull 

(1996: 581) afirma que “els historiadors de la fiscalitat medieval coincidim en afirmar que és al 

segle XIII quan tot es forma i que potser és, aquest, el període més transcendent per a la formació 

dels sistemes fiscals, entre els quals destaca el dels municipis”. 
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d’aleshores una creixent necessitat de moneda per part de la població. I aquesta 

necessitat es va traduir inicialment en fabricacions milionàries, en emissions de moneda 

abundants com no s’havien produït fins aleshores a l’Edat Mitjana. De fet, la nova 

moneda, quasi moderna, ja s’havia començat durant el segle XII, Inicialment van ser 

senyors, ducs i comtes, els qui pactaren amb els seus súbdits l’estabilitat de la moneda 

(Bisson, 1979).
140

 Aquests pactes es resolien amb l’acord de no mutar el contingut 

intrínsec de la moneda i, sovint, dels tipus encunyats. Fou l’origen de monedes de billó 

de gran difusió como les melgoreses (de Melgueil-Montpellier), o les morlanes (del 

Biarn), fabricades durant segles sense massa variació (Spufford, 1988: 192). Les 

monarquies, un cop recuperada la jurisdicció sobre els territoris feudals, també es van 

preocupar per estabilitzar la seva moneda. A partir del segle XII la producció i ús de la 

moneda es va disparar per tot l’Occident europeu. Les emissions de diners de billó van 

ser abundants: Lluís VII a França (v.1147) (Bompaire, 2007), Enric II a Anglaterra 

(1180) (Grierson, 1991: 89-91), Alfons el Cast a Barcelona (1185) (Crusafont, 1982: 

79),  Alfons VIII a Castella (1209) (Roma, 2000: 144-53), les ciutats Estat d’Ancona, 

Gènova, Pavia i Roma, entre altres italianes; o les seques episcopals i imperials 

alemanyes de Colònia, Aquisgrà o Magúncia (Grierson, 1991: 81-86 i 93-96). Des de 

mitjans del segle XII també van multiplicar-se les emissions monetàries efectuades a 

Orient pels prínceps que participaren en les croades i instauraren nous estats cristians a 

les terres conquerides, com ara el regne de Jerusalem, el principat d’Antioquia o el 

comtat d’Edessa (Grierson, 1991: 101-102; Malloy et alii, 1994). 

  Però la gran explosió monetària a l’Europa Occidental va tenir lloc en ple segle 

XIII. A cada estat es van encunyar tipus monetaris de billó en quantitats milionàries: els 

diners de tern de Jaume I a Barcelona i València per Jaume I (Crusafont, 2011: 14-15; 

Josep Torró (2000), el diner tornès de Lluís IX i de Felip IV a França (c.1240-1295) 

(Fournial, 1970; Bompaire, 2007); els penics d’argent d’Eduard I a Anglaterra (1279) 

(Spink, 2001: 152-158); els dinheiros del rei Denis a Portugal (1279-1325) (Grierson, 

1991: 138); els diners blancs d’Alfons X a Castella i Lleó (1263 i 1277) (Roma, 2000: 

                                                 
140

 Thomas N. Bisson defineix el fenomen: “The conservation of coinage was the response of 

provincial societies to the exploitative moneta of the eleventh and twelfth centuries. People began 

to tire of obligatory exchanges, often at unfavourable rates, and of surreptitious debasements; as 
their use and need of coined silver quickened, they began to notice discrepancies in the intrinsec 

value of deniers from different mints; the inherited notion that any denier represented a denier’s 

worth weakened” (Bisson, 1979: 189); però també conclou que aquesta obsessió per la 

“conservació” de la moneda no deixava de ser quelcom reaccionari, propi de les societats rurals, i 

contrari a la lògica evolució de la moneda europea.  
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181-199).
141

 I fou també aleshores quan es reintroduiren les monedes grosses d’argent, 

primer, i d’or després, a la majoria de sistemes monetaris occidentals (Grierson, 1991: 

105-106). 

  Prenent com a referent vàlid l’evolució política esmentada més amunt, la causa 

d’aquest increment de la moneda de billó (i també d’argent) l’hem de buscar en la 

progressiva reorganització de l’administració pública a tots els Estats i a tots els nivells, 

i en la conseqüent necessitat quotidiana de moneda per a pagar serveis, taxes  

impostos.
142

 A llarg termini, aquest creixement de la demanda de moneda provocarà un 

nou problema fins aleshores desconegut: la dificultat a l’hora de proveir la població de 

la moneda que necessita, sobretot de la moneda menuda, la més cara de fabricar, la més 

sol·licitada quotidianament, i la més fàcil de falsificar.  

 

 

2.1.2. Moneda barcelonina, agramuntesa i jaquesa 

 

  A la Catalunya de finals del segle XIII existien quatre monedes de curs general que 

es repartien el territori. Es tracta de la moneda barcelonina, pròpia del comtat de 

Barcelona i estesa a d’altres territoris incorporats o sota la seva influència;
143

 la moneda 

jaquesa, pròpia del regne d’Aragó; la moneda agramuntina, pròpia del comtat d’Urgell; i 

la moneda emporitana, pròpia del comtat d’Empúries. Enrere havien quedat altres 

monedes, com l’osonenca, fabricada a Vic per darrer cop durant el pontificat del bisbe 

Ramon d’Anglesola (1265-1298) (Crusafont/Balaguer,1994; Balaguer, 1999: 126), i 

                                                 
141

 Josep Torró (2000: 84) ens ofereix un bon exemple d’aquesta explosió generalitzada del segle 

XIII: “El caràcter massiu assolit per la circulació del billó en el segle XIII a l’occident europeu no 

sols pot deduir-se de les xifres calculades per a les emissions, sinó també i sobretot pels esments 

documentals que posen en evidència el maneig efectiu i habitual de quantitats enormes de diners, 

in denariis —que poden ser-ne desenes de milers—, sovint transportades en caixes i, fins i tot, en 

tonells. Les troballes arqueològiques ho confirmen: un tresor trobat a Brussel·les consistia en 

150.000 diners. Alguns dipòsits amagats coneguts per al regne de València estan formats per 

centenars de peces. Però la dada més significativa de la difusió generalitzada d’aquesta moneda és 

la notable freqüència de troballes de diners solts —en superfície o en excavació— a tota classe de 

llocs”. Torró calcula en més de 40 milions el volum de diners valencians fabricats entre 1247 i 

1271, en el procés d’organització monetària del regne acabat de conquerir per Jaume I (Torró, 

2000: 77). 
142

 Malgrat que com he assenyalat en capítols precedents, l’opinió majoritària (Spufford, 1988; Le 

Goff, 2010) fa prevaldre la importància i desenvolupament del comerç en aquest procés de 

creixement monetari. 
143

 La moneda barcelonina també era la de curs general als comtats de Rosselló, Cerdanya, Conflent, 

Vallespir i Cotlliure, del regne de Mallorca, segons s’havia establert en els pactes de repartiment 

del regne entre els fills de Jaume I (Alart, 1878: 2; Crusafont, 1982: 107) i confirmats 

posteriorment per Pere el Gran i per Alfons el Franc, un cop assolit el tron (Botet, 1909: 67, 77). 
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sobre la qual tornaré a parlar més endavant. Prescindeixo de fer cap esment a la moneda 

emporitana, limitada a un territori molt reduït i allunyat de la zona del país que ens 

ocupa, més que el d’assenyalar que la seva circulació es va extingir ben aviat, arran de 

la mort del comte Ponç VI Malgaulí, el 1322, i la progressiva vinculació del comtat al 

casal reial (Balaguer, 1999: 222). Les altres tres monedes van seguir un procés de 

modernització coincident amb les característiques que he esmentat anteriorment.
144

 

 

 

El diner de tern barceloní 

 

  Després d’alguns assajos fallits,
145

 Jaume I va aconseguir estabilitzar un tipus de 

moneda determinat per a cadascun dels seus regnes: el diner de tern (Crusafont, 2011: 

16). A Aragó, la moneda jaquesa esdevingué de tern i fou declarada perpètua i 

immutable el 1236 (Beltrán Villagrasa, 1951). A València i a Mallorca, el diner de tern 

fou establert el 1246 conjuntament, de manera que la nova moneda que es fabricaria des 

d’aleshores fos d’ús conjunt per als dos regnes.
146

 La separació posterior del regne de 

Mallorca va impossibilitar aquesta unió monetària, que mai més es tornaria a proposar, 

malgrat que el seu record pervisqué a les llegendes de les monedes valencianes 

fabricades fins als decrets de Nova Planta (Mateu Llopis, 1929; Crusafont, 2011: 16). El 

mateix succeí a Catalunya uns anys més tard, el 1257, en relació a la moneda 

barcelonina (Crusafont, 1982: 82). L’establiment del diner de tern a València, anomenat 

inicialment “reial de València”, va forçar, a Catalunya, la substitució de la moneda 

pròpia de doblenc, de més baixa llei, i fabricada des del 1222. A diferència del que 

havia succeït a Aragó i a València, en el cas català al rei “el Papa l’hagué d’absoldre del 

jurament fet amb anterioritat de no mudar la moneda doblenca; i de l’altra, els 

representants de la ciutat de Barcelona varen imposar el seu control efectiu sobre les 

encunyacions monetàries que es fessin des d’aquell moment, i s’asseguraren, a més, que 

no haurien de pagar l’impost del monedatge... En el futur, el rei no podria emetre 

                                                 
144

 Des d’un altre punt de vista, més comercial, Antoni Riera presentà una síntesi d’aquest període a  

la XXVI Semana de Estudios Medievales de Estella (Riera Melis, 2000). 
145

 Durant els primers anys del regnat de Jaume I l’estabilització de la moneda sembla que 

s’orientava cap a la consolidació d’un diner de llei feble, el diner de doblenc, el qual va ser 

encunyat abundantment a Barcelona, des del 1222 (Crusafont 1982, 81), però residualment a Aragó 

(Sanahuja, 2009b), entre 1215 i 1218, i a Mallorca el 1233, aquest darrer via concessió personal 

obtinguda per l’Infant Pere de Portugal, marit de la comtessa Aurembiaix d’Urgell (Crusafont 

2005). 
146

 Sobre els primers temps de la moneda de tern valenciana vegeu l’article de Josep Torró (2000).  
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moneda de plata i de billó sense el consens del representants de la ciutat. Tot plegat ho 

jurà el rei per ell i els seus successors, fent-ho jurar, també, als seus hereus” (Crusafont, 

2011: 14-15; Botet, 1909: 40-43).  

 

 

Taula 3 

Evolució de la moneda oficial a Barcelona (s. XIII-XV) 
 

d: diner, moneda de compte 

d*: diner de llei (sobre 12 possibles) 

mbd: moneda barcelonina de doblenc 

mbq: moneda barcelonina de quatern 

mbt: moneda barcelonina de tern 

pxm: peces per marc 

s: sou, moneda de compte 

 

 

 

  Les emissions de diners de tern foren molt abundants des del principi, tot i que 

s’alentiren a la mort de Jaume I. A l’època de Pere el Gran (1276-1285) i d’Alfons el 

Liberal (1285-1291) no s’encunyaren diners (Botet, 1909: 67-69, 75-77).  Durant el 

regnat de Jaume II s’encunyaren diners a Alacant per a circular pel regne de Múrcia 

(1296-1297) i a Sarinyena pel regne d’Aragó (1307-1308) (Botet, 1909: 80-85). A 

Barcelona es produïren continues emissions de moneda menuda entre 1309 i 1327 

                                                 
147

 Els òbols o malles de quatern eren fabricats amb una llei reduïda a 3 diners i una talla 

lleugerament més alta, de 20 sous per marc de billó (660 peces resultants), per tal de reduir les 

majors despeses que comportava llur fabricació (Botet,1909: 28). 
148

 Els òbols o malles de tern eren fabricats amb una talla lleugerament més alta, de 20 sous per marc 

de billó (480 peces resultants), per tal de reduir les majors despeses que comportava llur fabricació 

(Botet,1909: 43). 
149

 A partir de 1407, el preu de l’unça d’argent aniria variant en relació als canvis de valor dels croats 

d’argent barcelonins. Vegeu més endavant, p. 293-297. 

BARCELONA Moneda de Quatern Moneda de Doblenc Moneda de Tern 

Data vigència 1185-1222 1222-1257 1257-1493 

Llei 

Predecimal 4 d* 2 d* 3 d* 

Mil·lèsimes .319 .160 .240 

Talla 

(pxm) 

Argent fi 528 (44 s) 1.056 (88 s) 864 (72 s) 

Billó 176 (14 s 9 d)
147

 176 (14 s 9 d) 216 (18 s)
148

 

Preu unça argent 5 s 6 d mbq 11 s mbd 9 s mbt
149
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(Botet, 1909: 87-93), que es perllongaren de manera moderada durant el regnat d’Alfons 

el Benigne (Botet, 1909: 105-106). Pere el Cerimoniós tornaria a fabricar moneda 

menuda de curs general. A Saragossa, entre 1350 i 1353, i a Barcelona, en gran part del 

seu regnat (Botet, 1909: 114-122). A partir de la mort de Pere el Cerimoniós ja no es 

tornarien a fabricar diners de billó a València, fins el regnat de d’Alfons el Magnànim 

(1416-1458), i a Barcelona i a Aragó, probablement fins el de Ferran el Catòlic (1479-

1516) (Crusafont, 1982: 150-157). 

 

 

La moneda jaquesa  

 

  La moneda jaquesa era la pròpia del regne d’Aragó,
150

 i era també la moneda de 

curs legal, si no oficial, de tota la franja més occidental de Catalunya, des de Tortosa 

fins a la Alta Ribagorça, més l’afegit de tot el comtat d’Urgell efectivament governat 

pel comte, territori en el qual, també hi circulava la moneda pròpia agramuntesa. El nom 

de jaquesa deu provenir de la població on es devien començar a fabricar els diners de 

billó d’aquest regne, abans de fer-ho a Saragossa (Salat, 1818: 135). Cal advertir, però, 

que la història d’aquesta moneda, al llarg de l’Edat Mitjana i més enllà i tot, és força 

controvertida. Per exemple, sembla evident que caldrà revisar el paradigma actual sobre 

les emissions monetàries d’aquest regne anteriors a 1234, atès que no sembla raonable 

el gran nombre d’emissions monetàries que s’han atribuït al segle XI per a aquest regne 

i, de fet, les dades procedents de troballes tampoc apunten en aquesta direcció.
151

 

Tampoc la moneda jaquesa posterior a aquesta data és lliure de dubtes i incògnites. 

Segons Pío Beltrán, la moneda jaquesa fou renovada el 1234 segons els paràmetres de la 

llei de tern, i declarada perpètua, això sí, a canvi de l’establiment de l’impost del 

morabatí, percebut cada set anys (Beltrán Villagrasa, 1951: 442). Per les dades que 

coneixem, les característiques metàl·liques de les monedes de tern jaquesa i barcelonina 

                                                 
150

 Sobre la moneda jaquesa a l’època medieval vegeu Antonio Vives (1903), Álvaro de San Pío 

(1925), Pío Beltrán Villagrasa (1951), Octavio Gil Farrés (1956), Ángel Martín Duque (1958), 

María Dolores Mateu Ibars (1978), Miquel Crusafont (1980b; 1986c), Felipe Mateu LLopis 

(1983), Antonio Beltrán Martínez (1984), i Fernando Zulaica Palacios (2003). 
151

 Per exemple, recentment s’ha publicat una troballa de vuit diners atribuïts al comte Ermengol VIII 

d’Urgell (1184-1209) que van aparèixer conjuntament amb cinc diners atribuïts al rei Sanç 

Ramírez (1063-1094), formant un conjunt incoherent cronològicament i, per tant, indicador 

d’alguna atribució errònia (Sendra, 2009). 
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havien de ser iguals, o molt semblants.
152

 Paradoxalment, però, des de principis del 

segle XIV, la relació de canvi establerta oficialment entre les dues monedes afavoria, a 

Barcelona, el valor de la moneda jaquesa (Botet, 1909: 88): 

 

  1308:  12 diners jaquesos = 18 diners barcelonins (a Barcelona)
153

 

 

  Per aquest motiu, Crusafont posà en dubte que les emissions documentades de 

diners jaquesos de 1236, 1254 i 1307 fossin realment de llei ternal i proposa la 

possibilitat que fossin totes de llei quaternal, excepte una única emissió puntual, l’any 

1259, organitzada per a sufragar les despeses d’una projectada expedició de Jaume I a 

Terra Santa.
154

 Segons Crusafont,”ello explicaría la desviación en las cotizaciones... y a 

la alta del jaqués respecto del barcelonés ternal” (Crusafont, 1994c: 53). De fet, però, 

excepte el canvi desproporcionat, tota la resta d’indicis apunten a creure que la moneda 

jaquesa era efectivament ternal des de 1234.
155

 Per exemple, segons Asso (1798: 271-

272), el marc d’argent valia, l’any 1328, 70 sous i, per tant, la llei utilitzada deuria ser 

de tern. O per exemple, a les Corts de Saragossa de 1350 es va decidir que la nova 

fabricació de diners havia de ser “de la lley, pes y tipus acostumats” (Botet, 1909: 115). 

Arran d’aquesta nova fabricació es va establir un nou tipus de canvi entre les monedes 

barcelonina i jaquesa, segons Pío Beltrán “con el fin de evitar su huída hacia el 

Principado”. Aquest nou canvi era el de 15 diners jaquesos = 18 diners barcelonins 

(Beltrán Villagrasa, 1951: 445). Poc abans, tenim documentat un canvi semblant a 

Cervera, l’any 1338 (Llobet Portella, 1994b: doc. 1):  

 

  1338:  18 diners jaquesos = 23 diners barcelonins (a Cervera) 

  1350:  15 diners jaquesos = 18 diners barcelonins (a Aragó) 

 

                                                 
152

 Fernando Zulaica (2003: 611) admet com a bona la notícia segons la qual en època de Pere el 

Gran, hi hauria hagut una emissió de diners jaquesos amb una llei rebaixada (2 diners 10 grans —

grams, segons Zulaica—) i una talla augmentada (25 s 8 d), però no cita la front de procedència. 

No es coneixen monedes aragoneses batudes en aquest regnat. 
153

 Anna Maria Balaguer (1999: 247 i nota 68), seguint Monfar (1652), dóna per bo un canvi de 12 

diners i tres pugeses jaquesos per 14 diners barcelonins l’any 1315, que no coincideix amb la resta 

de documents coneguts del període. Deu tractar-se d’un error d’interpretació o lectura, o d’algun 

canvi extraordinari i puntual.  
154

 Això és el que es llegeix textualment al document traslladat als registres de l’Arxiu Reial l’any 

1378 (ACA, Cancelleria Reial, Reg. 22, f.105). L’intent frustrat d’expedició a Terra Santa va tenir 

lloc l’any 1269 (Soldevila, 1934: I, 309). 
155

 Probablement ja era ternal des de 1174, segons es desprèn de la documentació coneguda (Beltrán 

Villagrasa, 1964), excepte per al breu període de 1215-1218 (Sanahuja,  2009b). 
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  Una explicació possible per a aquesta paradoxa assenyalada per Crusafont podria 

ser que, ateses les queixes per la manca de moneda jaquesa deduïdes abans de 1307, i 

que més endavant exposaré, el canvi favorable a la moneda aragonesa podria ser un 

mecanisme de seguretat per afavorir la conservació d’aquesta moneda i evitar la seva 

ràpida consumició.
156

  

  L’emissió de 1350 arribà en un altre moment de penúria de moneda menuda. El 

fur De augmento et cuditione monete de les Corts de Saragossa, celebrades el 4 de maig 

d’aquell any, assenyala textualment l’escassetat de “moneda jaquesa que hay en nuestro 

reino de Aragón, por lo que las gentes de este reino soporta no pequeño daño, por 

cuanto comviene que todas las gentes resuelven con ella sus negocios” (Savall / Penén, 

1991: 169-175). Fernando Zulaica (2003: 611) admet com a bona la notícia 

proporcionada per Monfar (1652) segons la qual l’emissió de diners jaquesos de 1350 

s’hauria fet amb una llei molt rebaixada (2 diners 10 grans —grams segons Zulaica— 

en lloc de tres diners) i una talla molt augmentada (25 s 8 d en lloc de 18 s 4 d), i que 

per culpa d’aquest fet i de les protestes que originà, l’emissió fou cancel·lada abans 

d’hora. La relació de 15 diners jaquesos per 18 diners barcelonins canviarà al segle XV i 

les dues monedes s’anirien igualant més, mantenint sempre, però, una mínima 

diferència.
157

 El motiu d’aquesta progressiva igualació cal buscar-la en la creixent 

disminució de la moneda de billó en circulació, agreujada a Aragó per una fabricació 

menor de moneda, en temps de Pere el Cerimoniós, que la que es produí simultàniament 

a Barcelona.
 
Sobre aquesta darrera qüestió, Joaquim Botet ja documentava que el 

batiment aragonès de 1350 fou de curta durada (Botet, 1909: 115), i les Corts de 1372 

assenyalaven que la manca de moneda jaquesa en circulació facilitava la introducció de 

moneda castellana en algunes ciutats del regne (doc. 38). 

 

  Felip Mateu Llopis (1976: 19), referint-se al segle XIII, afirmava que el domini de 

la moneda jaquesa “comprenia les parles de la Vall d’Aran, Pallars, Tremp, Ribagorça, 

Urgell, Bergadà, Lleida, la Sagarra i la Ribera d’Ebre”. Cal matisar-ho. La moneda 

jaquesa era la pròpia del regne d’Aragó i també la dels territoris occidentals de 

Catalunya conquerits o adquirits per la casa reial de Barcelona (territori de Lleida, 

marques de Cubells i Camarasa, el comtat del Pallars Jussà). També utilitzà la moneda 
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 Fernando Zulaica (2003: 612) també ho creu així. 
157

 Per exemple, segons els llibres de la Tresoreria General conservats a l’Arxiu Reial, entre 1481 i 

1484, com a mínim, el canvi “segons canvien comunament” entre les dues monedes serà de setze 

sous jaquesos per 17 sous barcelonins. 



 

- 197 - 

 

jaquesa el comtat de Pallars Sobirà (Botet, 1908: 165), al menys fins l’any 1351, quan 

segons Anna Maria Balaguer (1999: 263), la moneda de Barcelona esdevingué l’única 

esmentada als documents. A la Vall d’Aran, l’autorització per a fer circular la moneda 

jaquesa fou redactada el 23 de juliol de 1265.
158

 El comtat d’Urgell tenia moneda 

pròpia, l’agramuntesa, però al produir poca moneda en circulació, sovint necessitava 

recórrer a una altra moneda de compte dels veïns. Fins a mitjans segle XIV fou la 

moneda jaquesa la que exercí el paper de moneda principal al comtat d’Urgell, junt a 

l’escassa moneda agramuntesa. Ara bé, alguns territoris inicialment adscrits al comtat 

d’Urgell s’acabaren desvinculant del poder comtal i, per tant, es desvincularen també de 

l’ús, bé de la moneda agramuntesa, bé de la jaquesa, o d’ambdues. 

 

 

Taula 4 

Evolució de la moneda oficial a Aragó (s. XIII-XV) 
 

     d: diner, moneda de compte     mjt: moneda jaquesa de tern 

     d*: diner de llei (sobre 12 possibles)   pxm: peces per marc 

     mjd: moneda jaquesa de doblenc    s: sou, moneda de compte 

     mjq: moneda jaquesa de quatern   cursiva: estimació
159
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 ACA, Cancelleria reial, pergamí 1322 de Jaume II, datat el 1300, que conté una referència a 

l’original (Valls Taberner, 1915: doc. II). 
159

 Estimació basada dades indirectes, no explícites, obtingudes de la documentació. 

ARAGÓ Moneda de Quatern Moneda de Doblenc Moneda de Tern 

Data vigència a.1128-1173 1215-1218 1174-1484 

Llei 

Predecimal 4 d* 2 d* 3 d* 

Mil·lèsimes .319 .160 .240 

Talla 

(pxm) 

Argent fi 528 (44 s) 1.056 (88 s) 864 (72 s) 

Billó 176 (14 s 9 d) 176 (14 s 9 d) 216 (18 s) 

Preu unça argent 5 s 6 d mjq 11 s mjd 9 s mjt 
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La moneda de curs general a Lleida 

 

  Específicament, a Lleida, i al seu territori, des del moment de la conquesta es va 

pactar i establir que la moneda de curs oficial seria la jaquesa, i no pas la barcelonina. 

Crusafont va proposar que en algun moment la ciutat de Lleida podria haver estat seca 

reial de la moneda jaquesa: “És possible que, tenint fins als temps de Pere III com a 

pròpia la moneda aragonesa, dita jaquesa, fos també taller reial per a batre alguna 

emissió d’aquesta moneda. No hi ha, però, dades que ens permetin identificar avui 

aquestes emissions” (Crusafont, 1990: 192). La notícia s’havia originat en una regesta 

imprecisa de Lastanosa (1681: 14), reproduïda per Salat (1818: 135) i Botet (1909: 43), 

i ampliada per Pío Beltran Villagrasa (1951: 442-443), citant Asso (1798: 440). Botet 

resumia la notícia així: “[Jaume I] manà fabricar a Lleyda, en 1254, [moneda jaquesa] 

de la talla 20 sous de malles per marc de lley de tres diners”. El document assenyalat per 

Lastanosa, però, és en realitat un reconeixement reial d’haver rebut anticipadament 

l’impost del monedatge que havia de pagar la ciutat de Lleida, acompanyat de les 

promeses de no alterar la llei de tern de la moneda jaquesa i de no fabricar-ne més, 

excepte 3.000 marcs d’òbols.
160

 Les fonts originals d’Asso, en canvi, no han estat 

publicades. És poc probable que una fabricació de moneda a Lleida l’any 1254 no hagi 

deixat més rastre documental. És més plausible que, a l’igual que s’ha demostrat amb la 

notícia de Lastanosa, la proporcionada per Asso  tampoc sigui certa. Marià Olives 

(1840: 336-337) també opinava que el rei havia fet batre moneda jaquesa a Lleida el 

1260, de resultes d’una confusió semblant a la protagonitzada per Lastanosa. 

  A la llarga la moneda barcelonina acabaria substituint la jaquesa com a moneda 

pròpia d’aquestes terres. Cal recalcar l’expressió “a la llarga” perquè aquest procés fou 

més lent i gradual del que s’ha teoritzat historiogràficament.
161

 El 1346 es va permetre 

la introducció de la moneda barcelonina a Lleida, de manera que des d’aleshores quatre 

pugeses formessin un diner de Barcelona (doc. 24). Felip Mateu Llopis (1945b) 

considerava, erròniament, que aquesta data fou la de la substitució efectiva de la 
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 AML, Pergamins, privilegi n. 33 (reproduït a http://www.jaumeprimer.uji.es/). 
161

 La cronologia proposada per Felip Mateu Llopis (1945b) ha estat generalment acceptada. És el 

cas, per exemple, de Josep Lladonosa (1972: 433-434), Miquel Crusafont (1990: 192), o Joan J. 

Busqueta (2004: 40). Fins i tot, en una recent monografia basada en els preus i salaris lleidatans 

dels segles XIV i XV, l’autora Caterina Argilés no es pregunta, i ni tan sols menciona, quin era el 

tipus de moneda de referència d’aquella època (Argilés, 2010).  
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moneda aragonesa per la barcelonina a Lleida. No fou així. El permís anava acompanyat 

d’una clàusula de desistiment, segons la qual passats set anys es podria tornar a utilitzar 

la moneda jaquesa com a moneda oficial, en lloc de la barcelonina. I això és el que 

degué succeir, ja que la majoria de comptes es continuarien portant en la moneda 

aragonesa, també des de les institucions oficials. La moneda jaquesa no va desaparèixer 

dels comptes quotidians de Lleida fins ben entrat el segle XV,
162

 molt probablement 

arran de l’esclat de la Guerra contra Joan II, l’any 1462.  

 

 

La moneda agramuntesa 

 

  La tercera moneda de curs general vigent en algun territori de Catalunya era 

l’agramuntesa, pròpia del comtat d’Urgell.
163

 D’entrada cal advertir que la fabricació i 

circulació d’aquest tipus de moneda eren força limitades quantitativament, de resultes 

de la reduïda extensió del comtat. Quan parlem de la moneda agramuntesa ho hem de 

fer considerant-la efectivament una moneda de curs general, però alhora 

complementària, dins del seu propi territori, de les poderoses monedes reials 

barcelonina i jaquesa. Precisament, com a prova d’aquesta complementarietat, la 

moneda urgellesa es va equiparar, tant en les característiques metrològiques com en el 

valor circulatori, amb una de les dues monedes d’abast reial. El primer model fou el de 

la moneda jaquesa. Això implicava que, de facto, la moneda jaquesa va esdevenir 

moneda cooficial del comtat d’Urgell en aquella època (Balaguer, 1999: 246). Més 

endavant, ja ben entrat el segle XIV, la moneda agramuntina es deuria equiparar a la 

barcelonina, però d’això no en tenim proves documentals. Anna Maria Balaguer (1999: 

247) va proposar que els diners atribuïts als comtes Ermengol X i a Pere II havien de ser 

de llei quaternal de resultes d’unes anàlisis fetes al laboratori del Museu Britànic. 

Segons Balaguer, la diferència d’aquestes emissions amb les efectuades a Barcelona 

amb llei ternal es compensaria per un pes inferior dels agramuntesos, de manera que, a 

la pràctica, barcelonins i agramuntesos tindrien un valor equivalent.  

  En qualsevol cas, la producció monetària pròpia del comtat fou sempre molt 

reduïda en comparació amb la dels seus poderosos veïns reials (Balaguer, 1999: 255). 

                                                 
162

 Vegeu alguns casos de comptabilitat en moneda jaquesa al segle XV, per exemple, a l’apèndix 

documental (docs. 34, 35, 81). 
163

 Sobre la moneda agramuntesa vegeu Joaquim Botet (1908: 147-167), Anna Maria Balaguer 

(1999: 227-258), i Prim Bertran Roigé (1980). 
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La darrera emissió de diners agramuntesos va tenir lloc l’any 1374, amb l’actuació 

d’argenters barcelonins, durant el govern del comte Pere II d’Aragó, nebot de Pere el 

Cerimoniós (Botet, 1908: 152).
164

 

  L’evolució territorial del comtat d’Urgell es complexa:
165

 partint d’un nucli inicial 

bastit a partir del territori de l’actual Seu d’Urgell, el comtat s’anà expandint cap el sud i 

sud-oest fins arribar a tocar de Lleida. A canvi d’aquest eixamplament cap el sud, els 

territoris originaris del nord s’anaren distanciant del poder comtal. El bisbe de la Seu i, 

sobretot, el poder vescomtal dels Caboet, vinculats des del 1208 a la casa comtal de 

Foix, van convertir el poder del comte, en aquests territoris septentrionals,
166

 en més 

simbòlic que real. L’any 1256, el comte Àlvar renuncià a favor dels comtes de Foix dels 

drets sobre les terres situades al nord d’Oliana (Sabaté Curull, 1995: 39). Entre els 

segles XIII i XIV, el comtat anà perdent territori a l’oest en benefici de Pallars (Conca 

Dellà) i, sobretot, a l’est, en benefici dels vescomtes de Cardona (vall de Lord, Solsona). 

També al sud, Jaume II consolidà com a propi un territori, enclavat dins el comtat, que 

amplià la primitiva possessió de Camarasa i Cubells amb l’obtenció d’Alòs i de la vall 

de Meià; es tracta del que, a partir de 1330, serà anomenat les “terres del Marquesat”, 

per formar part de la dotació del marquesat de Tortosa en ser aquest creat per bastir les 

rendes de l’infant Ferran (Sabaté Curull, 1995: 43).
167

 

  Excepte en els territoris perduts més orientals, on es va introduir la moneda 

barcelonina (actuals territoris del Solsonès i Bergadà), la resta de territoris va continuar 

utilitzant la moneda jaquesa com a moneda oficial. En canvi, l’ús de la moneda 

agramuntesa es va reduir, a finals del segle XIII, a l’estricte territori on els comtes 

d’Urgell exercien la sobirania. Aquests territoris comprenien la vegueria d’Urgell 

(Agramunt); les procuracions de Ponts, Montmagastre, Puigverd, Oliola, i Àger; les 

batllies de Balaguer, Castelló i Albesa; i la sotsvegeueria de Linyola (Sabaté Curull, 

1995: 63). Cal dir que algunes parts d’aquests territoris estaven sotmeses, des del segle 

XI, a jurisdiccions alienes al poder comtal, especialment destacables en el cas de 

Guissona i Sanaüja. En aquests casos pressuposo que la circulació de la moneda 
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 Botet (1908: 163), Crusafont (1982: 67), i Balaguer (1999: 245) consideren que aquesta darrera 

emissió va ser duta a terme a Barcelona i no a Agramunt o Balaguer, però el cert és que en el 

document on el rei Pere autoritza els argenters barcelonins a treballar per al seu nebot es diu 

textualment “...dictam monetam in dicto suo comitatu...” (Botet, 1908: doc. XIV). 
165

 Sobre aquesta evolució vegeu l’estudi de Flocel Sabaté Curull (1995). 
166

 Des de principis del segle XII, el territori original del comtat d’Urgell rebé el nom d’Urgellet, en 

contraposició a l’Urgell meridional (Sabaté Curull, 1995: 38). 
167

 Flocel Sabaté adverteix de l’error generalitzat en anomenar aquest Marquesat d’època medieval 

com a “marquesat de Camarasa”, inexistent fins al segle XVI (Sabaté Curull, 1995: 43-44, nota 145). 
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agramuntesa hi era considerada oficial
168

 però, en canvi, també considero que aquestes 

poblacions difícilment podrien haver estat objecte de concessions monetàries comtals, 

com sí que ho van ser (i tot seguit exposaré) altres poblacions del comtat.  

  Flocel Sabaté assenyala que des del segle XIII es comprova l’existència d’un 

concepte regional o comarcal de l’Urgell que depassà les fronteres jurisdiccionals del 

comtat, fruit d’una “percepció popular, basada en el paisatge i no pas en les 

segmentacions  jurisdiccionals i eclesiàstiques” (Sabaté Curull, 1995: 51). En aquesta 

comarca d’Urgell, merament geogràfica, s’hi encabeixen pobles i viles reials, com 

Tàrrega, Cervera, Mollerussa, Anglesola o Montmaneu, que mai van estar sota la 

sobirania del comte d’Urgell (Sabaté Curull, 1995: 51-56). Malgrat que actualment 

aquesta concepció persisteix, també en les denominacions oficials de les comarques 

catalanes, el cert és que no podem considerar cap d’aquestes poblacions exteriors al 

comtat com a integrants de l’àrea d’influència de la moneda agramuntesa o jaquesa, ni 

tampoc com a possibles poblacions emissores de moneda local d’aquest període (per les 

raons que més endavant exposaré).  

 

 

La moneda grossa de plata 

 

  La fabricació de moneda grossa de plata fou un d’aquells símptomes de la 

modernització de la moneda per tota l’Europa del segle XIII. Fabricar una moneda de 

valor de dotze diners era més barat que fabricar dotze monedes d’un diner i, al mateix 

temps, era una resposta a la creixent demanda de moneda en tots els àmbits de la vida 

ciutadana. Un dels avantatges més importants de la moneda grossa de plata era, 

precisament, que era de plata i no de billó, circumstància que facilitava ser acceptada i 

cobejada més enllà de les fronteres internes de l’estat emissor (Grierson, 1991: 105). 

Les primeres monedes europees i cristianes grosses de plata, segurament fabricades a 

inspiració pel contacte amb els dirhams musulmans a l’Orient llatí, foren el gros de Milà 

(1190-1197) i, sobretot, el gros venecià (1202) que assolí categoria de referent 

internacional (Grierson, 1991: 105-107). La moneda grossa de plata s’escampà des 

d’Itàlia a tot el continent: el gros de Marsella de Ramon Berenguer V (1218) (Crusafont, 
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 Més aviat es tractava d’una oficialitat consuetudinària, però no necessàriament desitjada. Per 

exemple, l’any 1334, segons Monfar (1652: II, 301-302), el bisbe d’Urgell va haver de fer marxa 

enrere de la pretensió de substituir la moneda agramuntesa per la barcelonina a Sanaüja, a 

requeriment del rei Alfons el Benigne. 
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2012: 184), el gros aquilino de Merano, al Tirol (1258), el gros tornès de Lluís VII a 

França (1266), el petit gros de Margarida de Constantinoble a Flandes i Hainault (1269), 

el gros d’Eduard I a Anglaterra (1279). A Castella, en canvi, la fabricació normalitzada 

de rals d’argent no s’iniciaria fins el regnat de Pere el Cruel (1350-1368) (Roma, 2000: 

256-61). 

  A la Corona catalanoaragonesa, la fabricació de moneda grossa d’argent s’inicià 

abans a Montpeller i a Sicília, que a Barcelona, en els anys 1273 i 1283, respectivament 

(Crusafont, 1982: 82-84). Aquelles dues emissions degueren servir com a assaig per 

engegar, a finals del regnat de Pere el Gran, la fabricació d’un nou tipus de moneda de 

plata, de valor múltiple del diner de tern, a Barcelona. L’emissió s’engegà l’any 1285 

després de diversos projectes no reeixits iniciats a l’època de Jaume I, des de 1265 

segons Botet (1909: 42). La nova moneda rebé el nom inicial de “diner d’argent”, però 

amb el pas del temps fou anomenada “barcelonès gros”, “barcelonès d’argent”, i 

“ternat”, per acabar denominant-se oficialment “croat” fins a finals del segle XV.
169

 Es 

tracta d’una moneda de plata fina (llei d’onze diners i mig o 958 mil·lèsims) i de pes 

proper als 3 grams (talla teòrica de 72 peces per marc), que inicialment fou aforada a 12 

diners de tern barcelonins (exactament un sou) (Salat, 1818: II, doc. XVI; Botet, 1909, 

68; Botet, 1911: doc. XII).
170

  

  A València i a Aragó la moneda grossa de plata no fou encunyada fins molt més 

tard, durant els regnats de Joan I (1387-1396) i Joan II (1458-1479) respectivament 

(Botet, 1909: 166 i 274-275). A la Mallorca independent les emissions s’iniciaren 

durant el segon regnat de Jaume II (1304) (Boada, 2012: 10-11). De fet, uns anys abans, 

el 1286, Alfons el Franc havia demanat als prohoms de Mallorca que permetessin el 

curs de la nova moneda de plata barcelonina a la ciutat i illa de Mallorca, a canvi de 

facilitar-los l’encunyació de plata a Barcelona (Botet, 1909: 76). 

 

  La bona acceptació inicial del croat va permetre als sobirans el poder retallar 

lleugerament el pes de les successives emissions. Crusafont ha constatat un transit 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) (Crusafont, 1996a: 81). Cap el 

1339, però, el pes dels croats va començar a ser qüestionat, fins el punt que el rei va 
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 En llatí “cruciatos” i “crucesignatos” (Botet, 1911: docs. XLVII i LXXVI). 
170

 Un bon catàleg de referència sobre els croats de Barcelona, avui lleugerament superat però encara 

vàlid per a la recerca, és el d’Antoni Badia (1969). 
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haver d’ordenar pesar cada peça que presentés dubtes del seu valor (Botet, 1909: 117; 

1911: doc. XXV). Fou l’època, entre 1339 i 1345, en que, per primer cop, es va 

generalitzar, a Catalunya, l’ús de balances i pesals per comprovar l’adequació de les 

monedes a la llei. També 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 (Crusafont, 1999a: 86-89). Per 

sota d’aquesta talla, les monedes haurien de circular a pes, és a dir segons el valor del 

seu metall intrínsec i prou. 

 

 

Taula 5 

Metrologia del croat de Barcelona. Segle XIV. 

 

           Peces x marc   Grams   Preu unça argent 

 

 Talla oficial del croat:      72      3,25   9 sous (fins 1407) 

 Talla tolerada        76      3,08      —  

 Talla real més baixa      78      3,00       — 

 

 

  Els dubtes sobre els pesos de les monedes, i per tant sobre el seu just valor 

intrínsec, poden provocar un rebuig popular i, per tant, poden fer baixar el preu de les 

monedes o, si ho preferiu, fer augmentar la resta de preus de béns de consum. Ara bé, 

com he esmentat en els capítols introductoris, la confiança de l’usuari en les monedes 

no sempre es basa en el valor del seu contingut metàl·lic intrínsec, sinó també en altres 

factors menys verificables empíricament, com ara la confiança en l’autoritat emissora o 

la confiança en les mesures de seguretat adoptades per la moneda determinada. En 

aquest cas, Crusafont ens assabenta d’una rebaixa de la talla des de l’època d’Alfons el 

Franc (1285-1291) però, en canvi, una relativa crisi de confiança popular no va 

aparèixer fins molt més tard, l’any 1330 (Salat, 1818: doc. XXV; Botet, 1909: 105). El 

mes de juny de 1339, una ordinació municipal del Consell de Cent de Barcelona va 

haver de prohibir el sobrepreu a l’hora de canviar menuts i moneda de billó, i al mateix 

temps va prohibir rebutjar els croats d’argent de la ciutat (doc. 14) . L’any següent es 

tenen notícies de males pràctiques i abusos comesos amb l’acceptació dels croats, 
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alguns dels quals, ja circulaven retallats fraudulentament (docs. 18 i 19). Aquesta 

primera crisi de la moneda d’argent catalana es va solucionar durant l’estiu de 1345, 

arran de tres disposicions adoptades per Pere el Cerimoniós que consistien en: 1: 

Ordenar als responsables de la seca que es fabriquessin els croats d’un mateix pes, de 

manera que de l’un a l’altre la diferència no excedís del pes d’un gra de blat, i ordenar 

als guardes de la seca que no deixessin posar en circulació les monedes que no 

complissin aquesta condició (doc. 20); 2: Ordenar a Pere Vicens, mestre de la seca de 

Barcelona, que per espai d’un any canviés els croats d’argent encunyats al seu nom i 

mancats de pes que se li presentessin per uns altres del pes correcte, amb les despeses a 

càrrec de la Diputació del General de Catalunya, i cuidant-se de no admetre els croats 

retallats o curts de pes per frau (doc. 21); i 3: Revocar les disposicions sobre la pesada 

obligatòria dels croats, l’acceptació dels quals deixava a la voluntat de qui els havia de 

rebre, amb la condició, però, que en tots els llocs importants de Catalunya hi hagués 

pesals per a poder fer les comprovacions monetàries que calgués i poder mantenir, 

d’aquesta manera, la confiança en la moneda reial (doc. 22) (Botet, 1909: 118). A 

Lleida, per exemple, el 10 de setembre de 1347 el Consell fixà els honoraris de Pere de 

Massons, el qual havia estat nomenat pel rei en l’ofici del contrast, per a pesar croats a la 

ciutat (doc. 25). 

 

 

Introducció del florí d’or català 

 

  Com va passar a la major part del Continent, el segle XIV significà el retorn a la 

fabricació de moneda pròpia d’or a les seques catalanes.
171

 De tots els estats cristians 

europeus, el regne de Sicília era l’únic que havia mantingut una tradició emissora de 

moneda d’or des dels temps musulmans. Altres emissions àuries s’havien produït per 

tota la península Ibèrica, sovint d’inspiració musulmana, i també ocasionalment a 

Anglaterra. Però cap d’elles assolí prou importància i continuïtat per traspassar 

fronteres. Aquesta fita l’aconseguiren les ciutats italianes, que van poder deixar de 

banda els patrons auris bizantins que servien com a referent per al comerç internacional. 

El 1252 s’encunyaren per primer cop el genovès d’or de Gènova i el florí de Florència. 
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 Al comtat de Barcelona, i molt probablement també en els de Besalú i Urgell, es fabricaren 

monedes d’or anomenades “mancusos”, encunyades a imitació de les musulmanes, durant el segle 

XI (Balaguer, 1993c). Paral·lelament també s’encunyaren fraccions i, molt probablement algun 

dinar, d’or a les taifes hudita de Lleida i amirita de Tortosa (Crusafont, 2009: Vives: 278 i 286). 
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El 1284 es creà el ducat d’or de Venècia (Grierson: 1991, 110). La moneda que fou 

inicialment utilitzada com a referent internacional fou el florí, encunyat amb or gairebé 

pur. Copiat en molts països, des de ben aviat el contingut d’or i el pes de les diferents 

emissions s’anaren distanciant de l’original, atenyent un ventall que anava des dels 3 als 

7 grams de pes, i des dels 18 als 24 quirats de llei. A França els assaigs per crear una 

moneda pròpia d’or no aconseguien reeixir entre 1269 i 1385, època en la qual es 

crearen prop de vint tipus monetaris diferents al regne, abans de la introducció de 

l’exitós escut d’or. A Anglaterra la moneda d’or pròpia era d’or pur i de pes 

considerable: el noble. Fou creat el 1344, i substituït vers 1470 pel semblant àngel d’or. 

A Castella, les emissions regulars d’or, les anomenades dobles de la banda, no 

s’iniciarien fins ben entrat el segle XV.  

  El regne de Mallorca fou pioner a l’hora de fabricar i fer circular moneda d’or 

pròpia, desvinculada dels precedents andalusins. El ral d’or mallorquí fou creat per llei 

l’any 1310, una data prou reculada (Boada, 2012: 12), encara que el volum emès 

segurament fou molt reduït abans de la reincorporació del regne a la Corona l’any 

1343.
172

 També sabem que el ral d’or va patir una rebaixa en la llei l’any 1355. Els rals 

d’or tenien inicialment una llei de 23 quirats i mig, mentre que els batuts entre 1355 i 

1387 van patir una rebaixa per quedar en 23 quirats (Sanahuja, 2002d). 

  A Catalunya, durant el segle XIII, s’havien atorgat concessions reials per a fabricar 

masmudines dobles i senzilles, a imitació del numerari almohade. Les monedes imitades 

eren copiades fidelment dels originals i, com que tenien per objectiu barrejar-se amb les 

autèntiques i passar per fabricades per l’autoritat que els pertocava, habitualment no 

duien cap marca externa que avui ens faciliti la seva identificació. En alguna ocasió, 

aquestes fabricacions de moneda estrangera, en lloc d’estar adreçades a satisfer una 

demanda particular, estaven concebudes com a arma de guerra, amb la intenció de 

falsificar (i desacreditar) la moneda encunyada per algun estat enemic. Jaume III de 

Mallorca dominà aquesta pràctica i féu encunyar a Perpinyà moneda francesa, 

segurament rebaixada de llei. Amb aquesta operació, el rei privatiu de Mallorca 

aconseguia danyar un dels seus enemics, el rei Felip de Valois de França, amb el qual 

estava en guerra des del 1340 per la sobirania de la senyoria de Montpeller, alhora que 

obtenia sucosos beneficis de l’encunyació fraudulenta. La seca encarregada d’aquest 

                                                 
172

 De fet de rals d’or de Jaume II (1298-1311) es coneixia un sol exemplar, conservat al Museu de 

l’Hermitage de Sant Petersburg (Campaner, 1879: 114), avui perdut (Boada, 2012: 12); i de Sanç 

(1311-1324) i de Jaume III (1324-1343) se’n coneixen poquíssims (Crusafont/Vidal, 2003; 

Crusafont, 2009: 424-426). 



 

- 206 - 

 

batiment fou establerta a Perpinyà, i no a Mallorca, on se seguia encunyant el numerari 

propi de les Illes i legítim del regne. D’aquesta activitat en tenim constància a través de 

les fonts barcelonines, que ja el 1341 parlen de la fabricació a Perpinyà d’anyells d’or, i 

sobretot perquè Pere el Cerimoniós, un cop reconquerit el regne de Mallorca, es decidí a 

continuar-la i potenciar-la. El mes de febrer de l’any 1352, tres anys després de la mort 

de Jaume III, Pere III manà que li portessin de Perpinyà una mostra de cada un dels 

encunys amb què s’havia batut la moneda del rei de França batuda a la capital del 

Rosselló. Immediatament, el monarca inicià les encunyacions (Botet, 1909: 141). El 17 

de setembre de 1353, encarregava a Ramon de Boixadors l’encunyació de moneda d’or 

de llei inferior als 16 quirats (666.7 %). Tot i que s’ha considerat habitualment que el 

contracte de Boixadors era per a fabricar florins de molt baixa llei, el cert és que 

l’encàrrec feia referència a la moneda francesa, que sí que era encunyada 

fraudulentament a 16 quirats. 

  El florí d’or català es va començar a encunyar, i a fer circular, a Perpinyà, cap el 

1341, també per iniciativa de Jaume III de Mallorca, i fou aquesta circumstància, 

expressament prohibida pels pactes de vassallatge entre els monarques mallorquins i els 

seus parents de la Corona, la que serví d’excusa a Pere el Cerimoniós per iniciar 

l’ofensiva final contra el regne de Mallorca.
173

 

  A l’igual que havia succeït amb la moneda francesa d’imitació, Pere III es decidí 

poc després a continuar i difondre la fabricació de florins, aprofitant la mateixa seca de 

Perpinyà.
174

 El primer document d’aquest monarca referent a aquest impuls està datat a 

Poblet l’any 1346, encara que les noves emissions de florins podrien no haver començat 

fins l’any 1349, data en la que el rei reiterà l’ordre d’encunyació, nomenà nous càrrecs 

entre el personal de la seca i ordenà que hom afegís la lletra P —per Pere— als florins 

que s’havien de fabricar. Els primers anys d’encunyació de florins a Perpinyà ens són 

encara força desconeguts. És força probable que les primeres emissions de florins 

catalans, de llei alta per sobre dels 23 quirats,
175

 fossin majoritàriament encarregades a 

                                                 
173

 Sobre el florí d’or català vegeu la monografia de referència, feta per Miquel Crusafont i Rafel 

Comes (Crusafont/Comes, 1996), un acreixement posterior (Comes/Crusafont, 2002), i també el 

descobriment del florí a nom de Jaume III de Mallorca (Crusafont, 1985). 
174

 Excepte algunes notícies assenyalades per Botet (1909: 122-127), extretes de la Cancelleria Reial 

de l’Arxiu Reial, la majoria de dades relatives als primers arrendaments de la moneda d’or a Pere 

Blan eren desconegudes quan les vaig publicar a Acta Numismàtica a partir de fonts del Mestre 

Racional (Sanahuja, 1996a). 
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 Gràcies a les anàlisis comunicades per Jean Noel Barrandon, Miquel Crusafont i Jocelyne 

Joussemet, hom ha pogut distingir un mínim de 4 emissions de llei propera a l’or fi (24 quirats), 

identificables amb les primeres efectuades a Perpinyà a nom de Pere el Cerimoniós. Ens referim 
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particulars i no directament al personal de la seca. Això és el que es desprèn de l’estudi 

del llibre on Simó de Soler, mestre de la seca de Perpinyà, anotava les compres d’or 

destinades a fabricar florins. Entre 1349 i 1354, l’or comprat per a fabricar florins era 

pràcticament testimonial: un mínim de 2 marcs l’any 1349 i un màxim de 468 marcs 

l’any 1353.
176

 Només cal comparar aquestes xifres anuals amb les de la fabricació de 

florins de Pere Blan per a concloure que són insuficients per a alimentar fins a un mínim 

de quatre emissions distintes de florins d’alta llei. És més que probable, doncs, que les 

primeres encunyacions de florins s’arrendessin majoritàriament a particulars com Joan 

Pluer, Ramon de Boxadors o Bernat Gil, personatges ja esmentats i dels que coneixem 

alguna actuació a la seca en aquestes dates. Ramon de Boxadors, per exemple, havia 

estat encunyant moneda estrangera de 16 quirats de llei abans que, l’any 1353, el rei li 

concedís la possibilitat frustrada de fabricar florins fora de Perpinyà i, poc després, una 

participació tampoc reeixida en la tercera concessió a Pere Blan. 

  El 22 de febrer de 1354, Pere Blan obtingué el permís per a encunyar, per primer 

cop, florins d’or.
177

 Segons el contracte, els florins havien de ser semblants als del 

Piemont,
178

 tenir una llei de 23 quirats (958.3 %  d’or) i lluir la llegenda PETRUS REX 

ARAGO. Les primeres emissions de florins de Pere Blan han estat identificades amb els 

florins que duen la marca espasa a l’esquerra de Sant Joan Baptista, ja que aquest 

símbol era un dels elements heràldics dels Blan. Fins ara desconeixíem l’existència de 

cap emissió de florins catalans de 23 quirats de llei. Entre Pere Blan i Bernat Gil —que 

                                                                                                                                               
als florins amb marca escut català caironat, escut apuntat, A gòtica, i R gòtica (Barrandon et alii, 
1995). 

176
 ACA, Mestre Racional, Seca de Perpinyà, Vol. 2012. El mestre de la seca comprava l’or a 

particulars al for o preu de 66 florins per cada marc, és a dir dos florins per sota de la talla en que 

més tard s’encunyaria el metall. 
177

 Totes les actuacions relatades a continuació es coneixen per dos comptes conservats en els fons 

del Mestre Racional de l’Arxiu Reial de Barcelona. El 18 de febrer de 1356, Pere Blan anà, per 

primer cop, a passar comptes davant Berenguer de Codinachs, Mestre Racional, de cadascuna de 

les cinc concessions que havia rebut fins aleshores. Posteriorment, l’any 1366, Berenguer de 

Codinachs rebé per segon cop Pere Blan i junts passaren compte de les set concessions establertes 

entre el 1356 i el 1365. ACA, Mestre Racional, Llibre d’Albarans, vol. 642, f. 173-179; vol.644, f. 

257-266v (Sanahuja, 1996a). 
178

 Els florins batuts al Piemont, bé pels marquesos de Monferrato a Chivasso, bé pels ducs de 

Savoia (Biaggi, 1003; Cudazzo, 2005), devien ésser fabricats en quantitats molt reduïdes, segons es 

desprèn de la raresa actual dels pocs exemplars conservats. De fet, Peter Spufford (1988: 444) ni 

tan sols els esmenta en el seu índex de monedes medievals. La paradoxa ens l’aclareix Lucia 

Travaini (2003: 263) en el glossari d’espècies monetàries esmentades en manuals d’aritmètica i 

mercaderies: “(Fiorini) da Piamonte: che si chiamano gienovexi al chongnio di Firenze 23 5/8; 

genovini si chiamano di Piamonte, che ànno giglo e San Giovanni, sono di car 23 5/8; del chonte i 

Savoia e el Pre[n]zie pegio l’uno g. 4; fiorini i quali si contrafe a Genova di Savoia col segno e i 
segni di Firenze”. És a dir, es tracta d’imitacions dels florins florentins efectuades, sobretot, a 

Gènova, i que devien ser ben conegudes per l’administració reial catalana. 
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apareix citat a l’albarà del Mestre Racional en una encunyació paral·lela— van 

encunyar poc més de 25.000 florins d’aquesta llei, abans que, tres mesos més tard de la 

citada concessió, Pere III n’atorgués una de nova a Pere Blan que anul·lava l’anterior i 

establia la fabricació de florins semblants però amb la llei disminuïda en un quart de 

quirat (947.9 %  d’or) i amb la llegenda lleugerament canviada i invertida a ARAGON 

REX PETRUS. No s’hauria d’entendre com una casualitat que el canvi de llei observat al 

contracte anés lligat amb el canvi de llegenda. Dos florins amb una aparença similar 

però amb distinta quantitat intrínseca d’or s’havien de poder distingir per part dels 

experts per alguna marca o diferència establerta d’antuvi al contracte. Efectivament, es 

coneixen florins amb la marca espasa amb les dues variants de llegenda, però el florí 

amb llegenda Petrus Rex Arago —el que hauria de ser de 23 quirats—, força rar,  encara 

no ha estat mai analitzat per saber-ne el seu contingut d’or. 

  Així, doncs, Pere Blan fou nomenat mestre de la fabricació dels florins d’or l’any 

1358 i en rebé l’exclusiva de la fabricació. Va seguir utilitzant l’espasa per a "signar" 

els seus florins fins el febrer de l’any 1363, quan hom rebaixà novament la llei dels 

florins a 22 quirats (916.6 %), i es veié obligat a canviar la marca dels florins per una 

mitja lluna.
179

 La rebaixa de llei es produí a causa de l’escolament dels florins 

perpinyanesos cap a l’estranger, on eren canviats per plata a un for desfavorable per a la 

Corona. 

  L’abril de l’any 1365, les Corts de Tortosa acordaren atorgar un important donatiu 

al monarca, necessitat de recursos per a la guerra amb Castella. A canvi, el rei accedí a 

cedir a la Generalitat el domini sobre la seca de Perpinyà durant el temps que li 

permetés recuperar els diners prestats (Corts 12: 302-305 i 376; Colson, 1853: docs. 10-

12). Abans de fer efectiva la cessió, però, el monarca acordà amb Blan i Volà un nou 

arrendament de la seca, aquest cop només per dos mesos, destinat a fabricar florins amb 

la llei novament rebaixada a 18 quirats (750 %). No es produí cap emissió oficial de 

florins de llei transitòria entre els 22 i els 18 quirats, com fins ara s’havia cregut. El 16 

de juny, la Generalitat continuà a Perpinyà les emissions de florins de 18 quirats, llei 

que ja no va ser modificada fins a la desaparició dels florins, a la segona meitat del segle 

XV. Els diputats del General de Catalunya arrendaren la seca de Perpinyà al mateix 

Blan, conjuntament amb dos dels principals personatges que havien aportat diners per a 
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 Textualment, els documents ens assabenten que els nous florins havien de dur "algun 

contrasenyal per diferenciar-se dels altres florins que eren batuts a llei de 22 quirats 3 quarts". 

ACA, Mestre Racional, vol. 644, f. 263. 
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la guerra: Jaume de Gualbes i Eimeric Dusay.
180

 El 1369, la seca de Perpinyà tornà 

novament a mans del rei, el qual es dedicà, alternativament, bé a arrendar-la a Pere Blan 

i al seu fill Perpinyà, o bé a explotar-la directament. Des d’aleshores la seca de Perpinyà 

perdé l’exclusivitat en la fabricació dels florins d’Aragó. Com la llei, el valor de canvi 

també va quedar fixat, des del 1365, en 11 sous de moneda barcelonesa de tern. 

 

 

Taula 6 

Característiques d’algunes monedes d’or europees del segle XIV 

 

 Inici Pes teòric Llei 

Florí de Florència 1252 3,6 g .995 

Ducat de Venècia 1284 3,6 g .995 

Bolognino de Bologna 1380 3,6 g .995 

Florí català (Perpinyà) 1343 3,5 g .980 

Florí català (Perpinyà) 1354 3,5 g .948 

Florí català 1368 3,5 g .750 

Ral d’or de Mallorca 1343 3,9 g .979 

Ral d’or de Mallorca 1356 3,9 g .958 

Franc a peu de França 1365 3,8 g .995 

Escut de la corona de França 1385 4,1 g .995 

Noble d’Anglaterra 1344 9,0 g .995 

 

Fonts: (Blanchet / Dieudonné, 1912-1936; Grierson, 1991, Sanahuja, 1996a 

i 2002d; Spufford, 1988) 
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 ACA, Mestre Racional, Llibre d’Albarans, vol. 645, p. 130 i 176v 
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Taula 7 

Monedes oficials en curs als territoris catalans (segle XIV) 

 

 

Territoris catalans de la moneda barcelonina de tern 

1286-1365 1 Croat = 12 diners mbt 

1 Diner mbt = 2 malles 

1365-1394 1 Florí = 11 sous = 132 diners 

1 Croat = 1 sou = 12 diners 

1 Diner = 2 malles 

Territoris catalans de la moneda jaquesa 

1310-1349 1 croat =  8 diners jaquesos 

1 diner jaquès = 1 diner agramuntès 

1 diner jaquès = 2 malles jaqueses = 4 pugeses jaqueses 

1350-1365 1 croat =  10 diners jaquesos 

1 diner jaquès = 2 malles jaqueses 

1365-1400 1 florí =  9 sous 2 diners jaquesos 

1 croat =  10 diners jaquesos 

1 diner jaquès = 2 malles jaqueses  

Lleida i el seu territori 

1310-1346 1 croat =  8 diners jaquesos 

1 diner jaquès = 1 diner agramuntès 

1 diner = 2 malles = 4 pugeses 

12 diners jaquesos = 18 diners barcelonins 

1346-c.1353 1 Croat = 12 diners barcelonins 

1 diner barceloní = 2 malles = 4 pugeses 

c.1353-1365 1 croat =  10 diners jaquesos 

1 diner jaquès = 2 malles jaqueses 

1 diner jaquès = 6 pugeses de Lleida 

1 diner jaquès = 1 diner agramuntès 

15 diners jaquesos = 18 diners barcelonins 

1365-1400 1 florí =  9 sous 2 diners jaquesos 

1 croat =  10 diners jaquesos 

1 diner jaquès = 2 malles jaqueses  

1 diner jaquès = 6 pugeses de Lleida 

1 diner jaquès = 1 diner agramuntès 

15 diners jaquesos = 18 diners barcelonins 
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2.1.3. Crisis puntuals  

 

  Com passa amb qualsevol altre tipus de bé de consum, la creixent necessitat (o 

demanda) de moneda per part de la població podia veure’s afectada per crisis (cícliques 

o puntuals) d’abastament. No em refereixo a l’empobriment personal o col·lectiu, sinó 

justament a la dificultat material per a disposar de la quantitat de moneda necessària per 

a completar l’activitat quotidiana. Aquestes crisis d’abastament són pròpies de la 

moneda moderna sorgida al llarg del segle XIII i generals a tots els estats europeus 

occidentals hereus del sistema monetari de Carlemany i d’Offa.
181

 

  Una crisi d’abastament es produeix quan el creixement de la necessitat de 

moneda, sobretot fraccionària, és superior al creixement de la capacitat emissora de les 

autoritats. Aquestes crisis van ser especialment notables al llarg dels segles XV, XVI i 

XVII, però podem percebre-les ja al segle XIV. El mecanisme de la crisi és el que 

segueix: la fabricació de moneda menuda (de valor d’un diner o mig diner) era poc 

rentable, sobretot arran de la introducció de la moneda grossa de plata i, posteriorment, 

la d’or. Les autoritats emissores obtenien més guany fent fabricar moneda d’alt valor 

circulatori i, per tant, descuidaven la fabricació de moneda de petit valor circulatori. En 

canvi, la progressiva complexització de l’activitat ciutadana demanava un increment 

constant de moneda fraccionària. Cal afegir que, en pro d’una desitjada estabilitat 

monetària, a la majoria d’estats, les lleis i constitucions eren prou rígides com per no 

permetre l’alteració d’alguna de les característiques de les monedes fabricadores. És a 

dir, que la llei no sempre permetia que l’autoritat emissora modifiqués les 

característiques tècniques de les monedes a canvi d’augmentar la producció i reduir les 

despeses de fabricació. Sobre totes aquestes qüestions hi tornaré més endavant, a 

l’entrar al segle XV. 

  Entre 1290 i 1350 els esments de crisis de la moneda menuda són gairebé 

inexistents. Nogensmenys, al menys un parell o tres de documents sí semblen 

assabentar-nos de dificultats pels volts de l’any 1300. El primer és un fur atorgat per 

Jaume II segons el qual s’ordenava acceptar qualsevol diner jaquès, tot i estar foradat, 
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 És molt diferent el cas de Castella i Lleó, un regne en el qual el sistema monetari no s’edificava a 

partir d’un diner de compte amb característiques establertes per llei. A Castella, el sistema monetari 

es basava en una moneda imaginària (el maravedís de compte) que era constantment redefinida per 

l’autoritat emissora. El rei establia quin era el contingut de plata del maravedís del moment i això li 

permetia l’abastament necessari i la fabricació de moneda fraccionaria sense por de ser deficitària. 

En canvi, però, l’arbitrarietat del valor de la moneda redundava en perjudici dels consumidors 

(Sanahuja, 2011a). 
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trencat o amb aspecte bru “sive sinct facti, sive perforati, vel rubei, vel etiam scantellati: 

et non sit aliquis ausus de caetero recusare” (doc 3). Una ordre en aquest sentit ens 

assabenta del mal estat en que circulaven els diners jaquesos o, dit d’una altra manera, 

que les noves fabricacions eren inexistents o no renovaven les monedes en circulació. 

La segona notícia és la confirmació de la moneda jaquesa feta per Jaume II a les Corts 

de Saragossa de 1307, a la qual s’afegia l’ordre de fabricar més diners per haver-ne 

escassetat (doc. 4). Finalment, una tercera notícia, assenyalada per María Dolores Mateu 

Ibars (1978: 466) però sorprenentment no referenciada, relaciona una falsificació de 

moneda jaquesa detectada l’any 1323 amb l’escassedat circulatòria de moneda bona a 

Lleida: “...por la imitación de la moneda corriente en Lérida, ante la escasez de ésta”. 

  També és documentada una crisi provocada per la manca de moneda menuda en 

circulació a Aragó a partir de 1370, de resultes de l’escassa fabricació efectuada durant 

la darrera emissió de moneda jaquesa del 1350-1353, fins el punt que la moneda 

menuda castellana s’introduïa en algunes ciutats del regne en substitució de la pròpia 

cada cop més escassa (Lastanosa, 1681: 11; Botet, 1909: 115). 

  Pel que fa a la moneda barcelonina, l’única crisi monetària detectada en aquest 

període no afectà el flux de la moneda menuda, sinó l’acceptació i crèdit de la moneda 

grossa d’argent. La crisi es produí entre 1339 i 1345, tal com ja he explicat 

anteriorment.  

 

 

2.1.4. Circulació de moneda estrangera a Catalunya 

 

  No he retrobat cap font escrita que esmenti la circulació de moneda estrangera en 

territori català a cavall dels segles XIII i XIV. Em refereixo a moneda estrangera en tant 

que moneda menuda, i no pas com a moneda d’or o argent. La moneda estrangera de 

metall preciós cal considerar-la moneda-mercaderia, i la seva circulació és possible 

universalment gràcies a la valoració del seu contingut intrínsec. Retornant a la moneda 

menuda, sí que es coneixen casos de circulació en els segles immediatament anteriors, 

sobretot relacionats amb la moneda melgoresa.
182

 I també és coneixen molts casos en 

                                                 
182

 Encara que molt sovint l’ús de la moneda melgoresa en territori català caldria considerar-lo 

equivalent a l’ús de la moneda-mercaderia, i no pas a l’ús de moneda estrangera com a 

complement del circulant. Em refereixo que molts esments de pagaments i transaccions efectuats 

en moneda melgoresa importen grans quantitats. Per exemple, entre 1150 i 1195, l’únic document 
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datació posterior, a partir del segle xv, referents a monedes menudes de distinta 

procedència estrangera. És possible que l’emissió abundant de moneda de tern a 

Catalunya i a Aragó acabés per expulsar la circulació de cap altra moneda estrangera. Es 

tractaria d’una possibilitat semblant a la que constata Lucia Travaini respecte a la 

política monetària de Frederic II Hohenstaufen de Sicília, de qui afirmava que “also 

succeeded in keeping foreign coins out of the Regno after 1222 by frequent renewal of 

his coinage there” (Spufford, 1999b: 329).  

  Ara bé, algun indici assenyala la possibilitat real d’ús de moneda estrangera en 

alguns àmbits territorials, malgrat no haver-se documentat per escrit. Un primer indici 

suggeridor consisteix en la circulació comprovada d’un tipus determinat de moneda 

estrangera al regne de Castella del segle XIII. Es tracta de la circulació d’unes petites 

monedes de billó molt pobre, fabricades en poblacions del Llenguadoc i de la Provença 

occidental, especialment a Arles i Vivers.
183

 El curs d’aquestes monedes a Castella 

tampoc és documentat per escrit, però es dedueix de l’observació de col·leccions 

numismàtiques formades amb troballes locals.
184

 A Castella, el concepte de pugesa en 

tant que moneda efectiva, és preexistent a la creació de la moneda de Lleida, i tot plegat 

sembla assenyalar l’existència d’una petita massa circulant de moneda estrangera a tota 

la Península, caracteritzada per tenir molt poc valor intrínsec, i òbviament utilitzada per 

a complementar, com a moneda fraccionària, la moneda de curs general. El rei Alfons X 

va fer encunyar, l’any 1281, en distintes seques del regne, una moneda menuda de 

característiques metrològiques (pes, dimensions i llei) similars a les esmentades 

monedes d’Arles i Vivers. I aquesta moneda fraccionària rebé el nom de pujesa (Roma, 

2010: 235-236).
185

 Malgrat la manca d’esments escrits, aquesta fabricació és difícilment 

comprensible a menys que la considerem concebuda per a expulsar la moneda 

                                                                                                                                               
escripturat en moneda melgoresa al “Llibre Blanch” de Santes Creus, ho és en la suma de 1.000 

sous (Udina, 1947: doc. 181). 
183

 Les monedes d’Arles i Vivers esmentades han estat estudiades i catalogades per Claude Bernat i 

Roland Sublet (1999), i/o Miquel Crusafont (2012), per citar exclusivament les obres publicades 

més recentment. 
184

 De fet, pel que fa a Castella i Lleó, sí que hi ha notícies de troballes de considerable moneda 

menuda estrangera al llarg del camí de Sant Jaume (p.e. a Roma, 2011a), però renuncio a 

considerar-ho una dada rellevant, atès que una moneda perduda per un pelegrí no implica 

necessàriament que hagués arribat a circular pel territori on es va perdre (o rebutjar). Altres 

troballes aïllades de moneda portuguesa han estat assenyalades per Anna M. Balaguer (1985b), 

però en contexts poc precisos i essencialment de Galícia. 
185

 Vegeu una imatge d’aquesta moneda a la p. 593, n. 70. 
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estrangera de la circulació tot responent a una demanda real de moneda de petit valor en 

el mercat.
186

 

  Finalment, un tercer indici és fa visible en el moment d’observar les 

característiques físiques de la darrera emissió de moneda osonenca, pròpia dels bisbes 

de Vic. Aquesta emissió, atribuïda al bisbe Ramon d’Anglesola (1264-1298) fou 

concebuda formalment a imitació de les petites monedes d’Arles acabades 

d’esmentar.
187

 A més de les dimensions reduïdes, el contingut d’argent és inferior al 

tern, i la figura principal d’una de les dues cares de la moneda és un bàcul, representat 

de manera molt semblant al que també apareix a les monedes d’Arles i Vivers 

(Balaguer, 1999: 424, n. 54). No pot ser una casualitat. El cas vigatà cal considerar-lo 

com un tercer indici de la circulació de moneda estrangera fraccionària per la Catalunya 

de finals del segle XIII. 

 

 

2.1.5. Etimologia i difusió del mot pugesa 

 

  Fins ara ha anat sortint el mot pugesa per a definir les monedes divisionàries de 

valor equivalent a un quart de diner, tant de procedència local com de procedència 

estrangera. La importància del mot mereix un petit parèntesi en el relat per tal d’esbrinar 

la seva procedència i difusió.
188

 

  El mot i el valor monetari conseqüent no existien durant els primers segles 

d’implantació dels sistemes metrològics i monetaris de Carlemany (794 dC) i Offa (770 

dC) (Grierson, 1991: 34-37). No hi havia cap denominació per a una moneda d’un quart 

de diner, principalment perquè no sembla que es fabriqués cap moneda d’aquest valor 

abans del segle XI a cap territori de l’Europa Occidental. A mitjans del segle XI la 

moneda pugesa era, únicament, la pròpia del bisbat del Puei (Alvèrnia, actualment Le 

                                                 
186

 Per tant, em faig meva la crítica a la llei de Gresham exposada per Thomas J. Sargent i François 

R. Velde (2002: 31), els quals  afirmen que l’entrada de moneda menuda estrangera en un territori 

és una conseqüència i no pas la causa de la carestia de moneda menuda en general. 
187

 Vegeu una imatge d’aquesta moneda a la p. 593, n. 69. 
188

 Mateu Llopis (1956a) feia derivar el mot “pugesa” de picta o pictaviensis. Tarragó (1936: 14), 

seguint les indicacions de Pleyan (1873 i 1885), que al seu torn les havia tret del Diccionario 

Etimológico de Roque Barcia, feia derivar el mateix mot de pui, una suposada  moneda de coure 

que afirmava circular a Àsia (!) i feia retrocedir la denominació a l’època de la batalla de Poitiers 

(732), importada per guerrers siris, perses o egipcis. Es tracta, òbviament, de conclusions errònies. 
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Puy-en-Velay),
189

 la qual era valorada per la meitat del que valien altres monedes 

exitoses de l’entorn francès (els diners del Poitou, de Charentes, de Le Mans, de 

Valença, de Melgueil). Poc després el seu valor encara fou abaixat a la quarta part del 

que valien les altres i, aquest fet fou el causant de l’assimilació del valor (quart de diner) 

amb el nom (pugesa) i la seva conseqüent popularització més enllà dels límits 

territorials propis (Amandry, 1987; Bompaire / Dumas, 2000: 315). De fet, el mot es 

popularitzà fins al punt que algunes monedes encunyades pels estats croats de l’Orient 

llatí van acabar per dur inscrit aquest mot com a marca de valor. És el cas de les pugeses 

de Jerusalem d’Enric de Xampanya (1192-1197) (Malloy et alii, 1994: 77-78). Poc 

després, altres emissions monetàries efectuades a Poitiers (comtat de Poitou) van ser 

valorades en un quart de diner tornès. La moneda de Poitiers era coneguda amb la 

denominació de moneda “picta” o “pita” (abreviatura de pictaviensis) i, de resultes del 

seu valor de canvi, el mot va passar a ser un sinònim del mot pugesa, és a dir, d’una 

moneda de valor d’un quart de diner (Amandry, 1987: 460-461).
190

 

  A altres parts d’Europa, les primeres monedes d’un quart de diner també es van 

començar a fabricar el segle XIII, arran de la modernització i progressiva necessitat de 

moneda assenyalada anteriorment. Així, a Anglaterra, aquestes petites monedes reberen 

el nom de farthing, essent encunyades des del regnat d’Eduard I (1272-1302) (Spink, 

2001: 157). A Castella i a Catalunya el nom popular emprat per a designar les monedes 

de quart de diner fou el de pujesa i pugesa, respectivament.
191

  

  Cal advertir que si bé és cert que en català i castellà s’utilitzava el mot pugesa per 

a designar popularment les monedes de valor d’un quart de diner, en els documents en 

llatí la traducció usada era diferent. En llatí, la moneda pugesa no era la moneda 

podiense o podiensis (del Puei),
192

 com hauria d’haver estat, sinó picta, pictavia o 

pictaviensis (de Poitiers).
193

 És a dir, els dos mots que designaven monedes d’un quart 

                                                 
189

 El nom de la qual, però, no va aparèixer escrit a les monedes fins molt més tard, durant el segle 

XIV, duent la llegenda occitana “POIESA DEL PUEI” (Poey d’Avant, 1862: làm. XXXXIX-5).  
190

 Encara una altra confusió: Enrique Mut (1956: 156), seguint Villanueva (1806-1852), creia que la 

moneda “pita” era l’emprada a Aragó, mentre que la “pugesa” era la de Lleida. 
191

 Per a Castella cal llegir Antonio Roma (2000: 199-200; 2010a: 235-236), en canvi el recent 

Diccionario de numismática del Ministerio de Cultura (Alfaro et alii, 2009: 151) ignora 

incomprensiblement l’existència de pugeses castellanes.  
192

 Com existeix la “Via Podiense”, que és la via del camí de Sant Jaume que transcorre entre el Puei 

i Roncesvalles (vegeu la pàgina web oficial del Camino de Santiago: www.webmii.es). 
193

 Però cal no confondre aquest ús general del mot picta o pictavia com a sinònim de quart de diner, 

amb la llegenda que duen els cornados castellans d’imitació batuts per Aimeric de Poitiers, comte 

del Valentinès i del Diès (1345-1374), Aquests cornados duen la llegenda A DE PICTAVIA COM (“el 
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de diner a Occitània i França es van importar a Catalunya, però l’un va passar al registre 

popular, mentre que l’altre va passar al registre culte.
194

 És curiós, però, que no tinguem 

notícia de troballes significatives de monedes del Puei ni a Castella, ni a Catalunya, 

malgrat la circulació coneguda (i recentment esmentada) de monedes de poc valor 

d’altres estats occitans i francesos. És curiós també que a Occitània el nom més usual 

per a designar les monedes d’un quart de diner no era el de pugesa, sinó el de picta o 

pita (Bompaire / Dumas, 2000: 292). D’aquestes dues curiositats es dedueix que la 

importació del nom i del concepte pugesa no es produí fent circular monedes efectives 

importades del Puei, sinó per alguna altra via diferent a la de l’ús quotidià, com per 

exemple, a la popularització del mot a nivell internacional gràcies al seu ús en els 

territoris orientals ocupats pels croats.
195

  

  A Castella, l’única emissió coneguda de pugeses efectives fou el 1281, en temps 

d’Alfons X. De tota manera, l’ús del mot pujesa a Castella sembla molt anterior. Segons 

Joan Coromines, la primera referència literària d’aquest mot es remunta a l’any 1255.
196

 

A Catalunya el mot pugesa també és documentat abans de les primeres encunyacions 

lleidatanes de finals del segle: el DCVB no assenyala cap ús documental en llengua 

catalana anterior a 1283,
197

 però Ignasi Puig i Miquel Cusafont (1981: 144) confirmen 

molts exemples de l’expressió “tants diners menys pugesa” que apareixen al Llibre de 

lleudes de Barcelona i Mediona, des de 1222.
198

 D’igual manera, l’ús del mot “pugesal” 

com a fracció de compte equivalent a una quart part d’un diner, ja el trobem documentat 

des del primer quart del segle XIII,
199

 per tant, en dates no massa allunyades de la 

popularització de la denominació, per Europa i per l’Orient Llatí, esmentada més amunt. 

                                                                                                                                               
comte Aimeric de Poitiers”), però no són monedes d’aquest valor circulatori (Sanahuja/Roma, 

2007). 
194

 Per exemple vegeu el doc. 7: (“monetam  pictarum, sive pugeses”). 
195

 Per tant, no crec que sigui possible una relació causal com l’esmentada per Josep Carles Balasch 

(2005: 19): “Era un costum fortament arrelat en aquella època la peregrinació als santuaris i entre 

ells a l’occità de Lo Puèg (Bolòs, 2000), on va poder iniciar-se un intercanvi cultural que afavoriria 

l’arribada del concepte del divisor monetari occità a les terres de Lleida”. 
196

 Concretament a l’obra Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Coromines, J., 

Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, vol. III, Madrid, Gredos, 1954, p. 914. 
197

 Es tracta del Capbreu de Ribes, transcrit dins la Revue des Langues Romaines, vol. III, 

Montpeller, p. 44-60. 
198

 Arxiu de la Catedral de Barcelona, Llibre de lleudes de Barcelona i Mediona, Llibre I de 

privilegis, f. 1-16. 
199

 L’ús el retrobem en unes fórmules notarials estandarditzades que diuen “ad rationem 
pugesalium”, i que fan referència a un interès monetari del 25% (pugesa per diner). Es coneixen 

mencions d’aquesta fórmula en documents adreçats als comtats de Girona i Besalú, des del 1229 

(Riera Sans, 2010: 263-285), i encara abans, el 1228, dins del Llibre de privilegis, estatuts i 
ordinacions de la ciutat de Lleida (Tarragó, 1936: 55 i doc. I), en els quals es prohibeix aquest 

interès considerat usurer. 
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2.2.  

Actuacions monetàries locals conegudes 

 

 

 

  El 10 de juny i el 17 d’agost de 1300 el rei Jaume II va concedir llicència a les 

universitats de les viles de Camarasa i Cubells respectivament per a poder fabricar 

moneda menuda en forma de pugeses (docs. 1-2).
200

 Són els dos documents escrits 

coneguts més antics que ens assabenten de l’existència de monedes locals a 

Catalunya.
201

 Els dos documents, però, assenyalen que ja es venien fabricant i fent 

circular monedes locals a la ciutat de Lleida, i a altres llocs veïns, des d’un temps 

enrere. Des d’aleshores, i al llarg del segle XIV, coneixem algunes actuacions monetàries 

semblants gràcies a uns pocs documents conservats.
202

 Aquests documents, per les 

causes que explicaré més endavant, deuen representar una mínima part dels que en el 

seu moment es devien redactar. El pas previ per tal d’interpretar el fenomen de les 

emissions de moneda locals consisteix, precisament, en llegir aquests documents.  

 

 

2.2.1. Les primeres emissions: Lleida, Camarasa, Cubells (c.1298) 

 

  L’existència de concessions monetàries anteriors a 1300 ve confirmada pels dos 

documents relatius a Camarasa i Cubells. En el moment d’atorgar el privilegi, Jaume II 

recalcava que les emissions haurien de ser de pugeses, de manera semblant a les 

efectuades a Lleida i altres poblacions veïnes. Els documents també assenyalen que 

l’emissió de moneda havia de ser assegurada en mans del batlle, preveient que la 

moneda no fos acceptada a la circulació o bé que fos menysvalorada. 

                                                 
200

 Crusafont (1990: 51-52; 128; 156-157) fou el primer que va saber llegir i interpretar correctament 

aquests documents. Botet (1909: 91-92), per exemple, creia que feien referència a la introducció de 

la moneda pugesa de Lleida en aquests territoris. La clau de la lectura raïa en la interpretació del 

verb “expendere” (distribuir, emetre) de la frase “currant et expendantur et currere atque expendi 

possent”. 
201

 Tarragó (1936: 15), referint-se a un document exhumat per Jaime Villanueva (1806-1852), 

proposava que si “el valor semàntic de ad pugesalium… signifiqués pugesa o alguna cosa derivada 

d’aquesta moneda, es podria acceptar que aquesta sèrie lleidatana, corria, sinó des del peu de la 

mateixa reconquesta, des d’anys que gairebé tocaven amb ella”. Sobre aquesta expressió i sobre la 

incorrecció de la hipòtesi, vegeu més amunt, p. 214-216.  
202

 Tots ells registrats a l’Arxiu Reial de Barcelona (ACA). 
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  Malauradament no s’ha conservat cap còpia de la concessió reial a Lleida. 

Segurament es va perdre antigament (Botet, 1909: 92). Podem afirmar, però, que 

aquesta concessió  contenia una clàusula de perpetuïtat que no es repetiria en cap altra 

concessió monetària futura. Aquesta clàusula la coneixien els paers de Lleida dels 

segles XV i XVI ja que, l’any 1598, van haver de demanar una renovació i correcció del 

privilegi per tal de poder fabricar diners menuts en lloc de pugeses (Botet, 1911: 66),  

que aleshores segurament havien desaparegut de la circulació.
203

 Precisament, aquesta 

darrera actuació, i també el fet que Lleida fos l’única població on es van encunyar 

pugeses per tot el segle XV, em refermen en la seguretat de l’existència d’aquesta 

clàusula de perpetuïtat. La prudència aconsella dubtar dels termes de qualsevol 

document no retrobat, com és el cas, però de no existir aquesta clàusula, sembla clar que 

la ciutat de Lleida hagués encunyat diners menuts o doblers en lloc de pugeses durant el 

segle XV, com ho van fer tota la resta de poblacions emissores de moneda municipal. 

Sobre les hipòtesis de l’origen, data aproximada i circumstàncies de la concessió 

lleidatana, hi tornaré més endavant. 

  S’han conservat monedes de Lleida i de Cubells atribuïbles al segle XIV, però no 

se’n coneix cap de Camarasa. Vegeu les peces del catàleg de l’apèndix 3 (Lle-1 a Lle-8, 

i Cub-1 a Cub-3).
204

  

 

 

2.2.2. Emissions documentades per escrit (1328-1330) 

 

  Dels dos documents coneguts del 1300 fem un salt fins els anys 1328-1330. No és 

que entremig no es produïssin actuacions monetàries municipals, senzillament és que no 

les coneixem, o simplement no les tenim documentades per escrit. Moltes d’elles 

degueren tenir lloc al comtat d’Urgell i, com és ben sabut, la documentació escrita 

generada per aquesta institució no s’ha conservat. De l’administració reial tampoc 

coneixem cap document i sobre aquesta deficiència no tinc cap explicació. Sembla lògic 

pensar que, a part de Lleida, Cubells i Camarasa, altres poblacions sota jurisdicció reial 

obtingueren llicències monetàries en aquesta època, potser just abans de 1300, o potser 

                                                 
203

 Vegeu la discussió més avall, p. 272-273. 
204

 D’aquí en endavant, les remissions al catàleg de monedes físiques de l’apèndix 3 s’assenyalen 

amb un codi de lletres i números entre parèntesi. 
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entre 1300 i 1328. Però, inexplicablement, no s’han conservat.
205

 Les úniques 

actuacions monetàries posteriors que coneixem documentades per escrit són 

relacionades amb el comtat d’Urgell. Corresponen al període comprès des de la mort de 

la comtessa Teresa (†1327) fins a la majoria d’edat del comte Jaume I d’Urgell (1328-

1347). Es tracta d’un període en el qual el rei Alfons el Benigne (1327-1336) renunciant 

a la titularitat del comtat d’Urgell, fins aleshores compartida amb la seva muller, va 

actuar com a regent en nom del seu segon fill i hereu del comtat.
206

 Aquesta 

excepcionalitat és la que deu explicar la conservació d’alguns documents relatius al 

comtat d’Urgell dins de l’Arxiu Reial de Barcelona. Es tracta de documents redactats 

entre 1327 i 1335. Alguns apareixen dispersos dins els primers llibres de les sèries de 

Cancelleria d’Alfons el Benigne.
207

 D’altres formen tot un llibre que pot ser considerat 

l’únic llibre supervivent de l’arxiu comtal d’Urgell d’aquesta època.
208

 Entre 1328 i 

1330 s’han conservat fins a set documents relacionats amb les concessions de moneda 

local.
209

 Aquesta és la dada quantitativa que ens assabenta que només coneixem una 

petita part dels documents que en el seu moment es devien atorgar. Podem convenir que 

si en vuit anys conservats (1328-1335) apareixen set documents, en els trenta-cinc 

anteriors que no tenim registrats podrien haver-ne existit moltíssims més. 

  Tampoc no coneixem cap actuació monetària posterior a 1340 en les poblacions 

esmentades fins ara, excepte en el cas de Lleida. Aquesta excepció és explicable pel fet 

que Lleida fou l’única població que va rebre un privilegi per fer moneda a perpetuïtat.  

 

 

 

                                                 
205

 Les dues concessions de Camarasa i Cubells es coneixen per una còpia dels registres de 

Cancelleria de l’Arxiu Reial, concretament anotades al llibre 3 de la sèrie Graciarum de Jaume II. 

Aquesta sèrie s’inicia l’any 1291, però no sembla que cap altre dels seus llibres contingui una 

concessió monetària semblant. 
206

 Sobre la successió del comte Ermengol X i el repartiment pactat de poder entre Teresa d’Entença i 

l’infant Alfons d’Aragó vegeu Diego Monfar (1652: II, 55-124), Santiago Sobrequés Vidal (1957: 

73-74; 143), o Eduardo Corredera (1973: 175-183). Incorrectament, algun autor no ha considerat 

Teresa com a comtessa d’Urgell de ple dret (p.e. Fluvià, 1989: 123).  
207

 Sobretot, pel que fa a concessions monetàries, cal considerar el volum Graciarum 2-I d’Alfons 

III, del 1328 (ACA, Cancelleria Reial, Reg. 475). 
208

 Es tracta del llibre anomenat Varia 9. Comitatus Urgelli d’Alfons III, que inclou anotacions des 

de l’any 1327 fins el 1335 (ACA, Cancelleria Reial, Reg. 545). 
209

 S’han conservat nou documents, doncs, comptant els de l’any 1300. D’aquests nou, Salat i 

Crusafont en van transcriure un cadascú, Botet en va transcriure dos, i jo he transcrit els altres cinc 

(dels quals, Salat n’havia assenyalat un, Botet, dos més, i els altres dos eren completament inèdits). 
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  Balaguer
210

 

  L’1 de juny de 1328 Alfons el Benigne concedí llicència vitalícia a Pere de 

Cornelles
211

 per a poder fabricar i fer circular pugeses per la ciutat de Balaguer, podent-hi 

gravar les seves armes, de la mateixa manera que ho havia fet el difunt Arnau de Cervera, 

assegurant-les en mans del batlle (doc. 7). Aquesta notícia ja era coneguda per Botet (1909, 

104; 1911, doc XXI) i per Crusafont (1990: 96), el qual, seguint Josep Pou (1913), situava 

la concessió i fabricació de pugeses d’Arnau de Cervera durant el regnat d’Ermengol X 

(1267-1314). Ara bé, aquesta dada sobre l’origen i cronologia de la concessió a Cervera no 

consta en el document del 1328 i, per tant, podria no ser certa. Aleshores caldria situar-la 

en el temps de la comtessa Teresa (1314-1327).
212

 

  Es coneixen físicament dues emissions atribuïdes a Pere Cornelles i dues o més 

atribuïdes a Arnau de Cervera (Ba-7 a 10). 

 

  Almenar
213

 

  El 7 de juny de 1328, Vidal d’Almenar, jutge del comtat d’Urgell, rebé una 

concessió en la qual Alfons el Benigne li permetia fabricar i fer circular pugeses a 

Almenar, tal com altres ho havien fet abans. El document de la concessió l’havia 

assenyalat Botet (1909: 104) però fins ara restava sense transcriure (doc. 8). El mateix 

dia, Vidal obtingué una segona concessió del rei, donant-li facultat per a construir un 

molí a Almenar i proveir-lo d’aigua de la sèquia de Sarrià (doc. 9). Aquest segon 

document, inèdit fins fa poc (Sanahuja, 2003a: 100, doc. 3) relaciona dues activitats que 

em permetran, més endavant, establir alguna hipòtesi sobre la funcionalitat d’aquestes 

emissions de moneda menuda autoritzades a particulars. 

  Actualment s’han localitzat quatre tipus d’emissions diferents del segle XIV 

atribuïdes a Almenar (Al-1 a 4). 
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 Sobre el Balaguer comtal vegeu Agustí Coy (1906: 479-526), Pere Sanahuja Vallverdú (1984: 

250-297) i Josep Maria Font Rius (1982a). 
211

 Sanahuja Vallverdú (1984: 287) l’anomena incorrectament Pere de Corvelles. 
212

 De fet, la meva proposta de catalogació i ordenació cronològica de les emissions monetàries 

conegudes atribuïdes a Balaguer (vegeu l’apèndix 3, p. 654-655), basada en criteris tipològics, 

encaixa millor amb aquesta segona datació. 
213

 Sobre l’Almenar medieval vegeu els treballs de Josep Forns (2004: 37-72; 2011). 



 

- 221 - 

 

  Ponts
214

 

  El 17 de juny de 1328 Alfons III concedí llicència vitalícia a Ramon Porcell per a 

encunyar 100 sous jaquesos de pugeses, cada any, a la vila de Ponts, de curs legal a tot 

el comtat d’Urgell i vescomtat d’Àger. Aquest document, com el primer d’Almenar, 

també fou assenyalat per Botet (1909: 104) però no pas transcrit (doc. 10). 

  La pugesa de Ramon Porcell ha estat ben identificada (Po-1). 

 

  Àger
215

 

  D’Àger coneixem ara dos documents relatius a la moneda local. El primer ja fou 

presentat per Salat (1818: II, doc. XXIV), i el segon el vaig publicar fa uns anys per primer 

cop (Sanahuja, 2003a: 98-99 i doc. 1). Aquest segon document és força important atès que 

es tracta de l’únic document conegut d’aquesta època que relaciona les emissions de 

moneda atorgades a un particular amb les respectives autoritats municipals de la vila 

receptora de la moneda. El primer document, datat el 22 de novembre de 1328, és una 

concessió del rei Alfons atorgada a Ramon Cortit per tal que pogués fabricar i fer córrer 

pugeses a la vila i vall d’Àger, amb l’única obligació de passar comptes amb el batlle reial 

de la vila (doc. 11). El segon document és també signat pel rei Alfons, però datat a 

Tarragona, el 23 de febrer de 1329 (doc. 12). El primer paràgraf d’aquest segon document 

consisteix en el recordatori de l’anterior concessió atorgada uns mesos abans. A 

continuació, es recorda que Ramon Cortit havia obtingut una segona ampliació de la 

concessió que li permetia fabricar pugeses de manera vitalícia. Aquesta ampliació, tal i 

com assenyala el document, li fou tramesa en una carta sense segellar, la qual no tenim 

constància que s’hagi conservat. Al tercer paràgraf, el monarca explica com dos síndics de 

la Universitat d’Àger se li queixaren dels abusos ocasionats per les pugeses fabricades per 

Ramon Cortit. Els síndics argumentaven que el beneficiari havia fabricat pugeses en excés 

i que, per aquesta causa, la resta de monedes de curs legal i amb contingut d’argent 

desapareixien de la circulació. En conseqüència, el síndics demanaven al rei que proveís 

remei urgent. El quart paràgraf ens assabenta de l’acord al que arribaren. L’acord havia de 

respectar dues clàusules, de les concessions anteriors, que entraven en conflicte. D’una 

banda Ramon Cortit estava obligat a recanviar les pugeses sempre que la gent ho reclamés 

(“...quandoqumque dicte pugesie ab eadem valorem minuerentur seu ab aliquibus recipi 

                                                 
214

 Una síntesi de dades sobre la vila de Ponts al segle XIV la trobareu a Els castells catalans (Català 

Roca, 1979: 422-435) 
215

 Sobre la història d’Àger al segle XIV vegeu les obres de Pere Sanahuja (1961), Francesc Fité 

(1985: 319-360) i Josep Maria Font Rius (1952). 
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communiter recusarentur ipsas pugesias iuxta earum valorem et extimationem reciperet a 

personis quae ipsas tenerent et per suos succesores recipi imposterum facere”). Però 

Ramon Cortit havia aconseguit concessió perpètua, mentre visqués, per a poder fabricar-

les i fer les circular (“...concesissemus idem Raimundo quod quamdiu viveret posset cudere 

seu cudi facere in dictas villa et valle Agerensis monetam pictarum sive pugesas de metallo 

eris dumtaxat sub forma promissa”). Així doncs, amb l’acord també calia evitar que en el 

futur les pugeses de Ramon Cortit tornessin a causar els mateixos problemes que havien 

causat aleshores. L’acord final va consistir en el següent: Ramon Cortit havia de recobrar 

500 sous de les pugeses que havia recollit la universitat d’Àger, i podia deixar 240 sous 

més en circulació de manera que, mentre visqués, no calgués recanviar-los. La vila i vall 

d’Àger s’havien de fer càrrec de l’administració d’aquests 240 sous i havien de substituir 

les pugeses per unes altres que duguessin el senyal o escut de la població (“...per nos 

concederetur eidem universitati qiod posset cudi facere de dictas pictas ad signum ipsius 

universitatis prout eis cuderetur necessarique ac utile occurrere universitati predicte, iuxta 

concessiones nostras promissas quamdiu dictus Raimundus vitam duxerit in humanis”). 

D’aquesta manera Ramon Cortit va poder obtenir un crèdit vitalici de 240 sous jaquesos, 

mentre que els síndics d’Àger evitaven el col·lapse monetari de les administracions 

municipals reduint la quantitat de monedes en circulació. 

  Aquest nou document pot semblar l’anella perduda que ens mancava per conèixer el 

pas de les emissions de moneda concedides a particulars a les emissions plenament 

municipals. Però és possible que el cas d’Àger fos aïllat i que aquest model no es repetís a 

d’altres poblacions. Com argumentaré més endavant, les emissions municipals de moneda 

al segle XV i als segles posteriors no estan relacionades de cap manera amb les emissions 

particulars del segle XIV i, per tant, no és imprescindible l’existència d’un procés de 

municipalització de la moneda particular a poblacions com Balaguer, Agramunt, o Ponts, 

per citar les que coneixem. 

  S’ha identificat un dels tipus de pugeses de Ramon Cortit (Ag-1). 

 

  Agramunt
216

 

  La notícia de la concessió atorgada pel rei Alfons a Pere Ferrer, l’any 1331, per tal 

que pogués fabricar i fer circular pugeses a Agramunt ens la proporcionà Josep Salat en 
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 Una síntesi de l’Agramunt baixmedieval la podreu trobar a Els castells catalans (Català Roca, 

1979: 964-973). Alguns documents sobre la vila, anteriors a 1315, foren publicats i comentats per 

Ramon de Siscar (1887). 
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forma de registre documental (Salat, 1818: I, 116). Botet no retrobà el document en 

qüestió. Jo el vaig transcriure per primer cop (Sanahuja, 2003a: 99-100 i doc. 2) i vaig 

confirmar que contenia més informació de la que semblava segons la notícia de Salat. 

Datat a Tortosa el 15 de setembre, el document ens assabenta que, anteriorment, un tal 

Ponç Cuc, habitant a Agramunt, havia rebut el mateix tipus de permís de mans del comte 

Ermengol X (1267-1314) (doc. 13). La concessió de Ponç Cuc era vitalícia i sembla que es 

dugué a terme.  

  La probable pugesa de Pere Ferrer ha estat recentment identificada (Agr-1). És molt 

probable que es duguessin a terme més emissions de pugeses a Agramunt, potser 

concedides a particulars o a les autoritats municipals. Malauradament no s’ha conservat 

documentació escrita. 

 

 

2.2.3. Els casos de Fraga
217

 i Mequinensa 

 

  Les emissions de monedes conegudes que duen el nom i l’heràldica de Fraga i 

Mequinensa van ser inicialment presentades per Crusafont (1990: 164-165; 1994b: 

169). Crusafont atribuí els exemplars de Fraga al segle XV a causa de llur similitud 

paleogràfica amb les pugeses de Lleida, que també atribuïa a aquest segle. La tipologia 

de totes aquestes peces, semblants a d’altres de poblacions veïnes, em conduïren a 

classificar-les com a corresponents al segle XIV (Sanahuja, 2003a). De Mequinensa es 

coneix un únic tipus (Meq-1), mentre que de Fraga se’n coneixen quatre o cinc tipus 

(Fra-1 a 4).
218

 No s’ha conservat documentació municipal d’aquestes poblacions per 

aquesta època, però Joaquín Salleras va localitzar un document relatiu a les pugeses de 

Fraga a l’Arxiu Reial de Barcelona (doc. 40). Es tracta d’un document atorgat per la 

reina Maria, muller de Martí l’Humà, datat l’11 de setembre de 1399, en el qual es 

concedia als jurats i prohoms de la vila de Fraga la renovació de l’antic privilegi que 

tenien per a fabricar monedes pugeses i fer-les circular per tota la baronia (Salleras, 

2006: doc.13). És probable doncs, que la vila de Fraga hagués començat l’emissió de 

moneda pròpia molts anys enrere, potser a principis del segle XIV, un cop rebut algun 
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 Sobre la història de la baronia de Fraga vegeu el recull d’estudis de José Salarrullana (1989), i la 

recerca de Joaquín Salleras (1981; 2006). Fraga i Mequinensa formaven part dels dominis dels 

Montcada a la primera meitat del segle XIV, a l’igual que Aitona (Salleras, 1986; Monjo, 2004: 40). 
218

 Tots els tipus han estat presentats per Crusafont (1990: n. 1544-1545; 1994b: n. 25; 1997b: n. 35; 

2003: n. 14-15), excepte un parell, que els vaig publicar (Sanahuja, 2003a: 93 i n. 16-17). 
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antic privilegi. I és possible que aquestes emissions, un cop aconseguida la renovació de 

1399, s’allarguessin per un cert temps més. Joaquín Salleras creu que l’emissió 

monetària precedent a la de 1399 fou duta a terme durant la senyoria de l’infant Ferran 

(1334-1368), fill d’Alfons el Benigne i d’Elionor de Castella (Salleras, 2006: 62), un 

cop els Montcada van perdre la senyoria. 

 

 

2.2.4. Altres actuacions documentades per la numismàtica (1300-1340) 

 

  De documents i de concessions escrites en coneixem ben poques, en canvi de 

monedes físiques susceptibles de ser-hi relacionades en coneixem força més, això sí, 

sempre tenint en compte la prudència obligada a l’hora d’atribuir una datació relativa a 

una moneda conservada. I amb aquesta prudència enumeraré les possibles emissions 

locals que atribueixo a aquesta època (1300-1340).
219

 

 

  Àger  

  Una actuació documentada per la numismàtica és la concessió que degué obtenir 

Ramon Burgès a Àger per a fer circular pugeses. Ho sabem perquè es coneix una pugesa 

incusa de llautó, de morfologia semblant a les fabricades per Ramon Cortit entre 1328 i 

1329 (Ag-2). La llicència degué produir-se pels volts de l’any 1333, que és quan aquest 

personatge consta com a batlle d’Àger en documents coetanis (Sanahuja, 2003a: 94).
220

  

 

  Balaguer  

  De totes les monedes pugeses incuses atribuïbles al segle XIV, les més abundants 

avui en dia són unes de mòdul petit, escut heràldic d’Urgell i llegenda TE(R) COM o 

COMS (Crusafont, 1989c; 1990: 96-97; Balaguer,1999: 244). Són pugeses que cal 

atribuir a la comtessa Teresa d’Entença (1314-1327) i, per tant, de difícil consideració 

com a numerari local. Cal tractar-les com a monedes de curs general del comtat, però 

fabricades sense contingut intrínsec. De fet, alguna altra concessió documentada, com la 

de Ramon Porcell a Ponts, l’any 1328, ja autoritzava el curs general de les monedes 

resultants per tot el comtat d’Urgell. Tots el autors precedents les han catalogat com a 
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 La discussió raonada i justificada de cada tipus la trobareu més endavant, en el catàleg 

d’emissions de l’Apèndix 3. 
220

 ABC, Fons d’Àger, Reg. 4270. 
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fabricades a Balaguer i jo no tinc motius per canviar l’atribució, però no s’hauria de 

descartar que fossin d’Agramunt.  

  Retornant un cop més a la concessió de Pere de Cornelles, assenyalada 

anteriorment, cal tornar a tenir en compte la notícia que allà apareix, que és que un tal 

Arnau de Cervera havia rebut una concessió semblant i havia fet circular moneda. A 

aquest personatge se li han atribuït unes monedes incuses que presenten la figura d’un 

cérvol a la part central, envoltat per una bordura d’escacs (Bal- 6 a 7). De monedes amb 

una bordura d’escacs central n’hi ha de més tipus, amb diferents elements centrals. 

D’entrada Miquel Crusafont optà per atribuir cada tipus diferent a una població 

emissora diferent (Crusafont, 1990: n. 1007; 1994b: n. 29 i 30). Així, les pugeses amb 

puig cimat de llir i bordura d’escacs (Bal-1) les va atribuir a Agramunt, i les que 

presenten un escut ple de cairons (Bal-2 a 4), a Tàrrega. Posteriorment, encara han 

aparegut més exemplars que semblen presentar un escut central lleugerament diferent, 

amb pals heràldics (Bal-5). Si donem per bona l’atribució a Arnau de Cervera dels 

exemplars amb cérvol, i jo crec que efectivament hem de fer-ho, aleshores també hem 

de considerar la possibilitat que la resta de monedes que duen els escacs d’Urgell també 

siguin de Balaguer. La teoria de la reducció de seques aconsella desestimar aquelles 

atribucions que no siguin necessàries per a explicar un fenomen.
221

  El resultat no és 

garantia de encertar-ho, però les possibilitats són més altes que no sí busquem altres 

possibilitats més complicades. Sí són de Balaguer les pugeses amb puig cimat de llir i 

amb distints escuts heràldics centrals, aleshores hem de convenir l’existència de 

múltiples concessionaris no massa allunyats de les emissions d’Arnau de Cervera i, en 

qualsevol cas, anteriors a elles. 

 

  Vilanova de Meià
222

  

  Es tracta d’unes emissions monetàries que, com en el cas de Mequinensa, 

encapçalen la llegenda de l’empremta amb la lletra S. Si convenim que aquesta lletra S 

és l’abreviatura de Signum (“Senyal de”) aleshores és probable que la resta de la 
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 La teoria de la reducció de seques funciona com la “navalla d’Occam”, és a dir, eliminant totes 

aquelles atribucions que no siguin necessàries, o que siguin més complicades que d’altres, a l’hora 

d’explicar un fenomen determinat. Un exemple exitós d’aquesta pràctica ens el va mostrar Miquel 

Crusafont quan va obtenir uns resultats excel·lents a l’atribuir els florins d’or catalanoaragonesos 

al mínim de seques possibles, tot descartant les possibilitats innecessàries proposades pels autors 

precedents (Crusafont / Comes, 1996). 
222

 Vegeu la monografia de Ramon Bernaus i Ferran Sànchez sobre Vilanova de Meià (Bernaus / 

Sánchez, 1999). 
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llegenda faci referència a una població, i no pas a un concessionari particular. Són unes 

incuses que duen la llegenda + S • DE • MEYA o similar (Mei-1 a 3). Aquesta emissió 

fou presentada per Crusafont i Montañès (1986) i atribuïda a Vilanova de Meià, 

principalment perquè Antich Roca (1564) esmentava aquesta població, a la seva 

Arithmetica, com una de les que fabricaven o havien fabricat moneda en el passat. 

  

  Castelló de Farfanya
223

  

  Un altre tipus de pugesa incusa és el que du la representació d’un castell central 

envoltat de la llegenda + S • CASTEYLLO (Cas-3). Crusafont l’atribuí a la vila de 

Castelló de Farfanya (Crusafont, 1994b: n. 23). De ser correcte aquesta atribució, 

l’emissió municipal seria posterior a unes altres també atribuïdes pel mateix autor a la 

vila de la Noguera, però que duen el nom i/o l’escut heràldic d’un personatge 

concessionari, que podria anomenar-se Joan de Pratbo (Crusafont, 2007: 97-101) (Cas-1 

a 2).
224

 

 

  Tremp i Vilamur
225

 

  També es coneixen monedes incuses atribuïdes a Tremp i a Vilamur
226

 que, per 

característiques tipològiques, podrien correspondre a la primera meitat del segle XIV. En 

aquests dos casos el dubte plantejat prové del fet de no haver-se retrobat cap referència 

documental escrita confirmant la producció de monedes locals al Pallars abans del segle 

XV. Però, que no s’hagin conservat documents no vol dir que no hagués passat. El 

mateix Crusafont creia fàcil que alguns dels tipus incusos de Tremp es batessin a 

mitjans del segle XIV (Tre-1 a 4), atesa la similitud de les lletres amb les que apareixen a 

les pugeses de Teresa d’Entença (Crusafont, 1990: 310). El cas de Vilamur és més 

dubtós atès que existeixen notícies de fabricació de moneda local a finals del segle XVI  
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 Sobre Castelló de Farfanya vegeu la monografia de Francesc Villarrúbias (1992) i la síntesi de Els 

Castells Catalans (Català Roca, 1979: 343-354). 
224

 L’atribució del concessionari Joan de Pratbo a Castelló de Farfanya la féu Crusafont a l’observar 

que l’escut heràldic que apareix a les monedes també apareix en un pany de paret de l’església de 

Santa Maria d’aquesta població, bastida durant el govern del comte Pere d’Aragó (1347-1408) 

(Sanahuja, 1965: 291; Català Roca, 1979: 347). 
225

 Sobre la història medieval de Tremp vegeu el llibre de Miquel Lledós (1917: 32-145). 
226

 Els exemplars de Tremp duen el nom de la població i l’heràldica (Crusafont 1990: n. 2.208 i 

2.209). En el cas de Vilamur, les monedes presenten només l’heràldica, que consisteix en un mur 

amb merlets (Crusafont, 1990: n. 1.881). Inicialment Crusafont proposà Mur (Pallars Jussà) com a 

població emissora (Crusafont, 1990: 216-217; 2009: n. 3.905), però la poca entitat demogràfica 

d’aquest indret aconsellava el trasllat de l’atribució a la població del Pallars Sobirà (Crusafont, 

1997b: 107). 
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(Crusafont, 1997b: 107) que podrien estar relacionades amb les monedes conservades, 

que són anepígrafes (Mur-1 a 2). 

 

  Atribucions possibles o hipotètiques: Albesa,
227

 Aitona,
228

 Graus, Guissona,
229

 

Ponts, Sanaüja
230

 

  Alguna atribució ha estat suggerida hipotèticament, atès que és impossible 

recuperar la informació d’aquells documents comtals que permetien la fabricació i 

circulació de moneda, i ni tan sols podem resseguir les actuacions dels concessionaris 

de les monedes a través d’altres documents no monetaris. És per això, que la correcta 

atribució d’algunes emissions monetàries d’aquesta època serà dificultosa, amb avenços 

i retrocessos.  

  Aquest és el cas, per exemple, d’Albesa que, segons Flocel Sabaté (1995: 31) en 

aquella època era la segona població en importància del comtat d’Urgell, “rere Balaguer 

i per davant d’Àger, Agramunt i Castelló”. Una població important podria haver gaudit 

d’alguna concessió monetària similar a les que tenim documentades en altres 

poblacions. És per aquest motiu que jo vaig assenyalar la possibilitat d’atribuir a Albesa 

unes pugeses incuses de llautó que duen una mena d’arbre amb flors o fruits que pengen 

com a element heràldic central, i una llegenda il·legible (Crusafont, 1994b: n. 22) (Inc-

24). Aquest element vegetal central podria ser un àlber, que és una mena d’arbre 

caducifoli que desenvolupa unes flors en aments pènduls com les que semblen distingir-

se a les monedes conservades (Sanahuja, 2004a). L’àlber és l’element heràldic 

identificador de la vila d’Albesa. És cert que els àlbers heràldics actuals no duen 

floració, però això no vol dir que al segle XIV no es representessin d’una manera 

diferent. 

  Una altra atribució a Aitona es pot considerar també hipotètica (Ai-1). Es tracta 

de la que en el seu moment féu Crusafont a la vila d’Aitona d’una incusa de llautó 

quadrada que du la representació d’una torre i dues rengleres de quatre rodones 

cadascuna (Crusafont, 1990: n. 1.013).
231

 Crusafont va considerar que les rodones eren 

els besants de l’escut heràldic dels Montcada, senyors i residents a Aitona (Català Roca, 
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 Un resum de la història medieval d’Albesa és d’aparició recent (Bonales et alii, 2009: 79-110). 
228

 Sobre Aitona, vegeu la monografia de Marta Monjo (2004). 
229

 Trobareu algunes dades històriques sobre Guissona en un volum miscel·lani d’Eduard Camps i 

Joan Santaeulària (Camps / Santaeulària, 1982). 
230

 Una síntesi de dades sobre la vila de Sanaüja al segle XIV la trobareu a Els castells catalans 

(Català Roca, 1979: II, 700) 
231

 Un segon exemplar també fou presentat per Crusafont (1994b: 72, n. 1). 
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1979: 797-809; Monjo, 2004), i va relacionar la peça amb uns senyals d’aram 

contramarcats amb els mateixos besants. La hipòtesi és plausible. Ara bé, Crusafont 

considerava l’emissió com del segle XVI o de finals del XV, atès que havia observat un 

procés de municipalització en altres poblacions i pensava que l’afegit d’un símbol cívic, 

com era la torre, acostava més la moneda a un origen municipal, i l’allunyava del 

senyorial (Crusafont, 1990: 86). Pel que fa a la cronologia, la tipologia ens remet 

obligatòriament al segle XIV, que és l’únic en el que es coneixen emissions d’aquestes 

característiques, quadrades i de llautó incús, atribuïdes totes a poblacions del comtat 

d’Urgell (Balaguer i Agramunt).
232

 

  Un cas molt semblant al que he documentat per Aitona es repeteix per a Graus 

(Ribagorça). D’aquesta població actualment aragonesa es coneixen unes monedes 

incuses atribuïdes al segle XVI que molt probablement deuen ser emissions 

municipals.
233

 Però, a part d’aquest tipus que ja coneixia Joaquim Botet (1911: 208-

211), també es coneixen exemplars diferents que contenen l’heràldica pròpia de la vila i 

una tipologia semblant a la d’altres monedes atribuïdes al segle XIV (Gra-1). Es tracta 

d’una incusa quadrada com altres que coneixem en els casos de Balaguer d’Arnau de 

Cervera i Pere de Cornelles. 

  Pel que fa a Ponts, a part de les monedes conegudes atribuïdes a l’emissió de 

Ramon Porcell, també es coneixen altres emissions que duen exclusivament simbologia 

municipal, és a dir, diferents tipus de ponts heràldics. Al no tenir massa dades 

iconogràfiques no es pot tenir la seguretat de poder-les atribuir a un o altre període 

històric, podent ésser fabricades també durant el segle XVI. Per similitud tipològica he 

atribuït un d’aquests dos tipus al segle XIV (Po-2). Es tracta d’una emissió plenament 

municipal, no concedida a cap particular. 

  Finalment, és plausible una hipotètica atribució monetària a Guissona o a 

Sanaüja, poblacions del comtat d’Urgell però senyorejades directament pel bisbe de la 

Seu d’Urgell (Català Roca, 1979: II, 700). Em refereixo a la varietat de tipus que duen 

un escut heràldic zigzagat amb tres o cinc faixes dentades (San-1 a 4), i que 

originàriament van ser atribuïts a Anglesola per Crusafont (1994b: 152-155). 

L’atribució inicial estava justificada perquè aquesta vila de l’actual comarca de l’Urgell 

consta haver emès moneda pròpia al segle XV (doc. 176). Ara bé, la successiva aparició 
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 Vegeu més endavant, totes les monedes de forma quadrada que apareixen al catàleg de l’apèndix 

3. 
233

 Dos exemplars formaven part del conjunt de l’anomenada  ”bossa de Pano” (vegeu més endavant, 

p. 525), que he datat cap a finals del segle XVI.  
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de nous tipus i varietats obligaven a replantejar l’atribució.
234

 No es pot descartar que 

l’escut zigzagat pertanyi a un particular concessionari del comtat d’Urgell, però potser 

és més probable que l’element heràldic faci referència a una entitat local. Si això darrer 

fos cert, les dues úniques poblacions candidates per rebre l’atribució serien Guissona i 

Sanaüja, les quals tenen una heràldica compatible amb l’element principal de les 

monedes. A Guissona l’escut heràldic històric consisteix en tres faixes ondades 

acompanyades al cap d’una creu grega. A Sanaüja, l’escut consisteix en tres faixes 

dentades.
235

 La presència d’una ala en dues de les quatre emissions d’aquest tipus 

atribuïdes al segle XIV sembla refermar la proposta d’atribució, atès que aquest element 

heràldic —l’ala—- era el propi de Ramon Treballa, bisbe d’Urgell entre 1308 i 1326 

(Sagarra, 1922: III, 74).  

  Una dificultat afegida consisteix en intentar situar cadascun dels tipus coneguts en 

una època precisa. És possible que alguns tipus (els que presenten un escut caironat) 

corresponguin al segle XVI, atès que se’n coneix algun amb contramarca (Crusafont, 

2009: n. 3.630 a i c). Els altres, que duen l’escut apuntat, podrien ser més antics, del 

segle XIV. Enllaçant amb aquesta darrera qüestió, cal tenir en compte que la fabricació 

de monedes locals incuses de llautó no es limita a aquest segle XIV. Als segles XVI i XVII 

van ser moltes altres les poblacions que optaren per fabricar diners i senyals de llautó 

batuts per una sola cara. És imprescindible distingir i separar les primeres emissions de 

pugeses jaqueses d’aquesta segona onada d’emissions concentrada principalment en 

dues àrees geogràfiques, que són parcialment coincidents: el Camp de Tarragona i les 

comarques dels Pallars, Alt Urgell, Solsonès i la Noguera oriental. 

 

  Concessionaris desconeguts 

  Finalment, es coneixen monedes que presenten noms de concessionaris particulars 

que no han pogut ser encara relacionats amb cap població. En aquests casos es pot 

descartar que el nom que apareix a la llegenda sigui el de la població emissora, ja que 
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 El mateix Crusafont (1994b: 154) advertia que els escuts apuntats que apareixen en algunes 

d’aquestes monedes havien de ser anteriors al segle XV i, per tant, no atribuïbles a l’emissió 

documentada d’Anglesola de l’any 1471, sinó a emissions més antigues no documentades. En 

treballs posteriors, Crusafont (1997b: 74) també assenyalà la possibilitat que aquestes monedes 

fossin d’altres poblacions, com Guissona o Bellpuig d’Urgell, atès que persones d’Anglesola li 

havien assegurat que no havia “aparegut cap incusa de les que atribuïm a Anglesola en les terres 

properes”.  
235

 Les fonts sobre la descripció dels escuts municipals de Guissona i Sanaüja són actuals, i extretes 

de documentació oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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tots ells són precedits d’una inicial que, al no ser una essa (S de Signum), hem de 

considerar abreviatura de nom propi. 

 Així, coneixem una pugesa, clarament atribuïble a aquesta època que sembla dur un 

barb en el camp i la llegenda +D·BARBER (Inc-1). Un altre tipus du una torre central i 

la llegenda +R·TOLO, que remet al nom d’un concessionari particular, avui desconegut 

(Inc-3). Una tercera peça podria dur el nom +R·MARGARIT, segons Crusafont (1990: 

336) (Inc-2). Altres peces de lectura incerta semblen correspondre’s a aquesta època. 

Per exemple la que du un camp ple de vairs heràldics (Inc-26), la que sembla començar 

amb la llegenda S P D BENA... i du una S com a element central (Inc-5), o la que du 

una esportella com a element central i la llegenda + S ...IOVA... o similar (Inc-4), entre 

d’altres. 

  Tampoc són atribuïdes altres peces d’heràldica desconeguda, com per exemple un 

lleó i un puig cimat de llir (Inc-9), unes balances (Inc-10 a 11), una petxina (Inc-13), 

una flor de llir (Inc-14), un bou amb un altre objecte (Inc-19), una cabra (Inc-6), una 

campana (Inc-23), un puig cimat de llir (Inc-20), un escut escacat apuntat (Inc-16), unes 

tenalles (Inc-7), un pes anellat (Inc-8), una àliga (Inc-12)  

  Serà molt difícil poder relacionar certes concessions conegudes amb exemplars 

numismàtics ben identificats. Les monedes poden dur l’heràldica local o del beneficiari, 

o totes dues, o cap d’elles. Com en d’altres poblacions emissores, caldrà una casualitat o 

una intuïció per poder atribuir les peces. I a l’inrevés, coneixem monedes de difícil 

atribució a cap concessió coneguda. En total, al catàleg he inclòs fins a 74 tipus 

diferents de monedes atribuïdes a aquesta època, 26 dels quals es corresponen a tipus no 

atribuïts a cap població. És clar que coneixem molts tipus monetaris més dels que 

podem arribar a relacionar amb documents escrits.
236
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 De fet, en sentit estricte i escrupolosament prudent, només podem assegurar la correspondència 

entre document escrit i moneda física en quatre casos: Arnau de Cervera a Balaguer (abans de 

1328), Pere de Cornelles a Balaguer (1328), Ramon Cortit a Àger (1328-1329), i Ramon Porcell a 

Ponts (1328). 
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2.2.5. Actuacions a Lleida anteriors i posteriors a 1340
237

 

 

La moneda local 

 

  Exceptuant l’esmentada referència de l’any 1300 a Cubells i Camarasa, no s’ha 

conservat cap altre document escrit relatiu a la moneda pugesa de Lleida anterior a 

1340. Això no vol dir que no es fabriquessin pugeses lleidatanes. El buit documental 

s’explica senzillament pel fet de no haver-se conservat la documentació municipal 

d’aquesta època.
238

 A partir de 1340, els documents conservats sí que esmenten la 

fabricació i circulació de la moneda lleidatana, amb una normalitat que va convèncer 

Joan Busqueta (2004: 40) a dir que “la moneda pugesa continuarà sent la moneda més 

habitual, la que es fa servir per a pagar impostos, vectigals, cànons de sequiatge o 

multes”. 

  La seqüència de fets coneguts és la que segueix: El 14 de juliol de 1340, el consell 

de Lleida autoritzà uns particulars a poder fer 30 lliures de pugeses, a canvi de fabricar 

un pou per a la ciutat (doc. 16), i un dia més tard n’acordava fabricar 100 lliures (doc. 

17). El 1366 el consell de Lleida acordà arrendar la fabricació de 300 lliures jaqueses de 

pugeses, amb els motllos acostumats, atès que eren poques les que circulaven, i destinar els 

guanys obtinguts als damnificats d’un incendi passat (doc. 32). Atès que la quantitat 

obtinguda dels arrendadors de la fabricació de pugeses, 72 lliures jaqueses, era més gran 

del que s’esperava, el consell de Lleida decidí destinar només 50 lliures als damnificats 

del foc, i la resta, llevat del salari del guarda de la moneda, a pagar la fusta que 

recentment havien comprat per a la reparació del pont (doc. 33). L’any 1371, una crisi 

de confiança en la moneda pugesa se solucionà momentàniament amb diverses mesures 

acordades pel consell lleidatà. En un primer moment, el consell havia avaluat i desestimat 

la possibilitat de canviar el valor circulatori de les pugeses, que aleshores era de sis 

peces per un diner jaquès, i passar-lo a vuit per un diner (doc. 34).
239

 Més endavant, el 
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 Sobre la història de Lleida a la Baixa Edat Mitjana vegeu les obres de Joan Busqueta (2004), i 

Josep Lladonosa (1972-1974). 
238

 A l’Arxiu Municipal de Lleida (AML) s’han conservat molt pocs llibres d’alguns dels períodes 

històrics més rellevants per a la recerca sobre moneda local, especialment els d’abans de 1340, o 

els escrits entre 1491 i 1517. 
239

 Miquel Crusafont (1990: 193) retreia incorrectament a Ignasi Puig (Puig / Crusafont, 1981: 145) 

que parlés de desvalorització de les pugeses al llarg del segle XIV. Crusafont partia de la creença, 

que ara sabem que és errònia, que les pugeses valien un quart de diner barceloní i 

conseqüentment en deduïa, també erròniament, que el canvi just era el d’un diner jaquès per sis 

pugeses.  
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13 d’octubre hom acordà retirar de la circulació 500 lliures jaqueses de pugeses (720.000 

exemplars) i dipositar-les, tancades, “a Poblet”, i acordà obligar tothom a acceptar que 

es resolguessin en pugeses fins a una setena part dels pagaments (doc. 35). De l’altra, a 

principis de novembre es produïren algunes detencions de persones sospitoses de 

fabricar pugeses falses (doc. 36). Malgrat les mesures acordades i preses a finals del 

1371, un any més tard les dificultats de la confiança de les pugeses encara persistien. 

Així, el 18 d’agost de 1372 els paers de Lleida exposaven al consell que Bermon del 

Bosc, segurament un arrendatari de la ciutat, no volia prendre les pugeses (doc. 37). 

  El 25 d’agost de 1402 el Consell de Lleida acordà donar llicència als missatgers de 

la Paeria per a poder fabricar 60 lliures (jaqueses) de pugeses, un cop els framenors 

haguessin acabat de fabricar les seves, per tal de que amb els guanys tots quatre 

missatgers poguessin dur l’uniforme d’un sol color (doc. 41). Durant el primer quart del 

segle XV es produïren diversos episodis de falsificació de la moneda pugesa de Lleida. 

Una primera notícia es remunta a l’any 1406 (doc. 44), però el fet més documentat cal 

situar-lo l’any 1421. El 10 de juliol de 1421 el consell de Lleida acordà fer crida pública 

obligant l’acceptació de les pugeses, sota penes imposades per la Cort i la Paeria, i obligant 

tothom que tingués pugeses a declarar-les abans de vuit dies al Racional de la ciutat, ja que 

en cas contrari es considerarien perdudes per als seus posseïdors (desmonetitzades) (doc. 

48). Cinc dies més tard, el Consell, atès el gran nombre de pugeses recollides, acordà fer 

crida pública obligant a acceptar 18 diners en pugeses per cada lliura, sota pena de 10 

lliures, establint una recompensa de 10 lliures jaqueses als que denunciessin els 

falsificadors, i prohibint la compra de pugeses a l’engròs sense llicència de la Cort i paers, 

també sota pena de 10 lliures (doc. 49). 

  Entre 1434 i 1435 les monedes pugeses en circulació van haver de ser retirades i 

substituïdes per unes altres de diferents. A finals de maig de 1434 era evident que la 

moneda local era rebutjada per la població (doc. 54) i, per això, el 7 de juny el Consell 

acordà fabricar pugeses de major pes, canviar-les per les velles pes a pes, i refusar les 

velles després de l’operació de canvi (doc. 55). El 13 d’agost, a la vista que les pugeses 

velles no tenien un pes regular, el Consell acordà canviar-les per peces, donant una 

pugesa nova de llautó per dues de velles (doc. 56). És a dir, la impossibilitat de fer-se 

càrrec del recanvi complet de les pugeses en circulació obligà el Consell a rebaixar-les a 

la meitat del seu valor, abans de canviar-les. A l’any següent l’encuny de les noves 

pugeses fou robat (doc. 57) i el Consell va haver d’acordar la retirada i recanvi  de les 

monedes en un termini de sis dies, per unes altres de nou encuny (doc. 58). 
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Taula 8 

Canvis de valor coneguts de la moneda pugesa de Lleida 
 

 

c.1298 - ? (a. 1371) 1 pugesa = 1/4 diner jaquès 

? (a. 1371) - 1462 1 pugesa = 1/6 diner jaquès 

1462 - 1599 1 pugesa = 1/4 diner barceloní 

 

 

Sobre el curs de la moneda general 

 

  El 21 de juny de 1340 el Consell de Lleida acordà demanar al rei la introducció 

del curs de la moneda barcelonina a la ciutat, en substitució de la jaquesa (doc. 15). 

Aquesta petició arribà a bon port el 18 de setembre de 1346 quan, a instàncies del rei 

Pere III, i amb l’assentiment dels paers i prohoms de Lleida, fou introduïda en aquesta 

ciutat el curs de la moneda barcelonina, pactant que quatre pugeses fossin equivalents a 

un diner barceloní i que si passats set anys, semblava bé a la ciutat que hi tornés a córrer 

la moneda jaquesa, que així fos fet (doc. 24). Malgrat la concessió, la ciutat de Lleida no 

abandonà la moneda jaquesa en la comptabilitat oficial fins molt més tard, ja al segle 

XV.
240

 Pel que fa a la introducció del curs de la moneda grossa de plata barcelonina i de 

la moneda d’or reial, les autoritats lleidatanes van prendre, obligatòriament o voluntària, 

disposicions semblants a les que es repetiren per les principals ciutats del principat. 

Així, el 10 de setembre de 1347, el Consell de Lleida hagué de fixar els honoraris de 

Pere Massons, nomenat pel rei en l’ofici del contrast de la ciutat, amb la missió de pesar 

els croats d’argent (doc. 25). Abans de 1371 la moneda local de Lleida s’havia devaluat 

respecte a la de curs general, de manera que, en lloc de valer un diner jaquès quatre 

pugeses, en aquell moment en valia sis (doc. 34). Com be assenyala Joan Busqueta 

l’equivalència de sis pugeses per un diner era el resultat d’una depreciació de la 

denominació local respecte a la moneda de curs general.
241

 Es tracta d’una paradoxa 

pròpia de la distinció entre moneda de compte i moneda efectiva: en aquest moment 
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 Vegeu més amunt, p. 199. 
241

 “Amb el temps, s’encunyarà tanta pugesa que acabarà depreciant-se: l’any 1371 es donen sis 

pugeses per un diner” (Busqueta, 2004: 40). 
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existia una moneda anomenada pugesa, que valia un sisè de diner i que, per tant, no 

tenia el valor circulatori de la pugesa de compte (que era un quart de diner). 
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2.3. 

Interpretació i delimitació del fenomen monetari local 

 

 

 

  Sembla, doncs, que abans del 1300 ja hi havia una predisposició a fer circular un 

determinat tipus de moneda estrangera amb un valor de canvi fraccionari per alguns 

territoris de la península Ibèrica cristiana. No és d’estranyar que una moneda fabricada 

localment pogués ocupar el seu lloc. Però, tot plegat, per què s’esdevingué? 

 

 

2.3.1. Origen i causes. Per què Lleida? 

 

Interpretacions prèvies 

 

  Joaquim Botet, en el moment de redactar la seva gran obra numismàtica va trobar-se 

amb el fenomen de les pugeses del segle XIV, aleshores desconegudes físicament però 

documentades, i va assajar oferir una explicació de la seva existència. Botet argumentava 

que era la necessitat d’un valor fraccionari mínim, indispensable per a una zona 

econòmicament deprimida, el que havia obligat l’inici de la fabricació de moneda local de 

poc valor. Textualment deia que “l’establiment d’aquesta mena de monedes és un indici de 

la pobresa del país en que corren, més que de la manca en ell de numerari” (Botet, 1909: 

92). Inicialment, Miquel Crusafont va recollir i va donar crèdit a la mateixa teoria: “la 

necessitat de la pugesa sembla que es basava en l’excessiu valor del diner de tern i encara 

del seu divisor el mig diner, dit òbol o malla, en àrees econòmicament deprimides o de 

nivells de preus molt baixos, que demanaven una fracció menor” (Crusafont, 1990: 193). 

  Considero que és just al contrari. D’una zona econòmicament deprimida no se’n 

desprèn la necessitat de monedes de poc valor. La necessitat de monedes fraccionàries 

assenyala un creixement del petit comerç, dels serveis, i de les taxes fiscals, que la 

moneda de curs legal en circulació, desbordada, no podia abastar. Històricament, l’ús de 

moneda fraccionària és propi de les societats avançades. Val a dir que la teoria de Botet no 

va tenir massa ressò en estudis posteriors. Al contrari, la majoria d’historiadors locals que 

han hagut d’explicar l’existència d’alguna emissió monetària local determinada ho han fet 

de la manera més oposada possible a la interpretació de Botet. En tots ells, la moneda local 
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s’explica per l’èxit i impuls comercial d’una determinada població (seguint la tesi de 

Spufford). Exposaré alguns exemples sense ànim d’exhaustivitat. Per exemple, Joan 

Busqueta (2000b: 16), tot referint-se a la ciutat de Lleida del segle XIII, assenyala que “el 

procés de creixement tindrà, a més, altres indicadors; la necessitat d’una moneda pròpia, la 

pugesa de Lleida, per la importància del mercat local, i el naixement, l’any 1232, d’una fira 

anual, per la festa de sant Miquel de setembre”. També Josep Forns (2011: 46-47) vincula 

la moneda pròpia amb el mercat i la fira, en el cas d’Almenar. 

  Una altra teoria publicada sobre l’inici de la moneda  pugesa a Lleida és la que el fa 

resultat d’un intercanvi cultural propiciat pel creixement econòmic. Així, Josep Carles 

Balasch (2005: 19) creu que “un possible motiu per afavorir l’aparició d’una moneda 

divisionària del diner a Lleida és la sobtada i important arribada de persones de fora la 

ciutat (moltes estrangeres), per participar en la construcció de la Seu Vella i, alhora, 

l’incessant moviment econòmic que van instaurar alguns sectors com el tèxtil, impulsat 

fortament per immigrants arribats de França”. Balasch arrodoneix la idea afirmant que 

“era un costum fortament arrelat en aquella època la peregrinació als santuaris i entre 

ells a l’occità de Lo Puèg (Bolòs, 2000), on va poder iniciar-se un intercanvi cultural 

que afavoriria l’arribada del concepte del divisor monetari occità a les terres de Lleida”. 

A l’explicar l’origen dels mots pugesa i picta i del seu ús a Lleida i a Catalunya ja he 

avançat abans que no l’hem de considerar a part de l’ús normalitzat per tota l’Europa 

Occidental i per l’Orient llatí; per tant, no té cap sentit buscar enllaços directes entre 

Lleida i Occitània per a justificar la fabricació de pugeses. 

 

 

Conjuntura monetària i beneficis i necessitats locals 

 

  Quin és el veritable origen de les primeres emissions de monedes locals catalanes del 

segle XIII? Les dades estadístiques ens proporcionen els indicis. Per exemple, no es coneix 

cap fabricació de moneda local a la Catalunya dels segles XIII i XIV fora de l’àmbit de 

circulació de la moneda jaquesa. Tampoc no es coneixen ni documents escrits ni suposades 

monedes físiques conservades al llarg del temps que s’apartin d’aquesta àrea circulatòria. 

Per tant, podem convenir que aquesta singularitat constitueix per si mateixa una prova de 

la vinculació de les emissions de pugeses amb el curs de la moneda aragonesa. D’altra 

banda, he esmentat anteriorment l’existència de proves documentals que assenyalarien 

dificultats d’abastament de la moneda jaquesa. Recordem-ho: l’any 1300, des de 
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Saragossa, Jaume II atorgà un fur segons el qual s’ordenava acceptar qualsevol diner o 

òbol jaquès, tot i estar foradat, trencat o amb aspecte bru, alhora que evidenciava el curs 

precari de la moneda menuda. I l’any 1307 s’inicià una fabricació de moneda menuda 

jaquesa després de constatar-se la seva escassetat. També he mostrat abans proves de la 

circulació d’algun volum de moneda menuda estrangera i com aquesta circulació, segons 

Sargent i Velde (2002: 31) constituiria una prova més de les dificultats d’abastament de la 

moneda jaquesa. 

  Així doncs, la conjuntura monetària que possibilita l’existència de les pugeses 

municipals i locals durant la primera meitat del segle XIV és el context originari de penúria 

de la moneda menuda jaquesa. Ara bé, el fenomen no s’explica només per aquest context 

de penúria. En l’origen hi conflueixen altres factors desencadenants, que són els beneficis 

locals. Amb la fabricació de moneda fiduciària, sense contingut d’argent, s’obtenien uns 

beneficis a curt termini que devien impulsar autoritats locals i particulars a sol·licitar 

permisos i concessions com els que hem vist fins ara. Els tipus de beneficis a curt termini 

que es podien obtenir es redueixen a un de sol, però de gran importància: el finançament, 

que podia ser cobejat tant per les incipients administracions municipals, com pels 

particulars emprenedors. Al parlar de la relació de qualsevol emissió de moneda amb el 

finançament cal distingir entre capitalització de diners i ingrés extraordinari. La fabricació 

de moneda fiduciària rarament comporta ingressos extraordinaris per a l’autoritat emissora. 

Les monedes són instruments de deute públic convertibles a termini establert o indefinit. El 

posseïdor d’una moneda pot demanar sempre el seu recanvi a l’autoritat emissora. Quin és, 

doncs, el benefici tan cobejat? El benefici de l’emissor rau en la capitalització. Es tracta 

d’aconseguir uns diners necessaris de manera gairebé immediata. És a dir, es tracta de 

poder disposar d’uns diners a curt termini, els quals, sense l’actuació monetària, potser 

haurien estat recaptats a molt llarg termini. A la Catalunya baixmedieval i moderna el rei 

de la capitalització municipal serà el censal. Però a finals del segle XIII i principis de segle 

XIV la pràctica de la venda de censals no estava prou estesa ni acceptada socialment com 

esdevindria a mitjans del segle XIV (Ortí et alii, 1996: 232; Garcia Marsilla, 2002). Els 

instruments financers devien ser escassos, i la fabricació de moneda, per bé que menuda i 

limitada, es devia veure com una possible solució als problemes de liquiditat. 

  Com que la majoria de documentació municipal de principis del segle XIV no s’ha 

conservat, jo no puc exposar més exemples d’actuació que els que es deriven de les 

actuacions conegudes de Lleida al llarg d’aquest mateix segle, o de les característiques 

d’algun concessionari particular. Són molt pocs exemples i per això cal que remeti 
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obligatòriament a la informació generada per la documentació dels segles XIV i XV, molt 

més explícita, i que cal considerar un més que probable model d’actuació i reacció als 

esdeveniments monetaris precedents.
242

 Retornant al segle XIV, l’any 1328, el jutge Vidal 

d’Almenar, el mateix dia que rebé la concessió per a fer circular pugeses a Almenar en 

rebé una altra en la que Alfons III li concedia facultat per a construir un molí de blat a la 

mateixa població i que es pogués proveir d’aigua de la sèquia de Sarrià (doc. 9).
243

 La 

coincidència de les dues concessions, la de la moneda i la de l’establiment del molí, no pot 

ser una casualitat. Podem deduir que la fabricació de pugeses havia de permetre que Vidal 

obtingués els diners necessaris a curt termini per a finançar la inversió del molí blader. 

Amb el temps, els ingressos obtinguts amb el funcionament del negoci permetrien la 

retirada de les monedes posades en circulació. L’operació era ben pensada perquè Vidal 

podria retirar les monedes de manera lenta, a mesura que la gent d’Almenar les anés 

gastant al seu negoci. Quelcom semblant podem documentar a Lleida, l’any 1402, quan el 

Consell acordà donar llicència als missatgers de la Paeria per a poder fabricar una certa 

quantitat de pugeses, per tal de que amb els guanys tots quatre missatgers poguessin dur 

l’uniforme d’un sol color (doc. 15/16). O uns anys abans, el 1340, el Consell de Lleida 

autoritzava uns particulars a poder fer 30 lliures de pugeses, a canvi de fabricar un pou 

per a la ciutat (doc. 41). En aquests casos, i en la majoria dels altres casos exposats 

anteriorment o en els capítols propers, apareix ben present el sentit de benefici i 

necessitat local (o personal, en el cas del jutge Vidal), sempre relacionat amb la 

necessitat de disposar de diners líquids i efectius. Ho retrobarem en tantes altres 

emissions de moneda municipals dels segles posteriors: la necessitat d’aconseguir un 

finançament ràpid per a qualsevol inversió, i el desig de retornar els diners aconseguits i 

recanviar les monedes als seus posseïdors de la manera més lenta possible.  

 

  El que és segur és que el desenvolupament progressiu de les institucions locals i 

comunitàries implicava cada cop més disposar de diners per fer front a projectes i tenir a 

l’abast instruments financers alternatius a la típica creació d’impostos nous.
244

 Al llarg 
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 Sobre les actuacions monetàries dels segles XV i XVI vegeu els capitols següents 3 i 4. 
243

 De fet, Josep Forns (2011: 46) esmenta altres dos molins a Almenar que, per la mateixa època, 

també acabarien cedits a Vidal. 
244

 Sobre els orígens i evolució del règim municipal vegeu la tesi doctoral de Josep Maria Font Rius 

(1945-1946). Sobre el desenvolupament de les institucions locals i llur progressiva necessitat de 

finançament cal extreure notícies dels treballs dels historiadors de la fiscalitat, com ara Max Turull, 

Manuel Sànchez i Pere Ortí, a qui seguiré en els paràgrafs que segueixen (Ortí et alii, 1996; Sánchez 
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dels segles XIII i XIV universitats i consells municipals jugaren un paper clau en 

l’organització i modernització de la societat, desconegut fins aleshores.
245

 Turull 

justificà el primer ús del concepte d’universitas com a conseqüència d’adaptar al 

llenguatge jurídic una pràctica real: “Quan els juristes observen la realitat s’adonen que la 

vida en comunitat als segles XII i XIII exigeix i genera la formació d’una voluntat comuna 

dels membres del col·lectiu... Només així pot entendre’s que el concepte d’universitas 

aparegui en els texos de començaments del segle XIII” (Turull, 1996: 590-91; 2000: 637-

76). El mateix autor creu van ser les necessitats financeres de les comunitats les 

acceleradores de la constitució d’estructures polítiques municipals durant el segle XIII: 

“Una hipòtesi de treball. que ara només podem apuntar i que esperem poder 

desenvolupar més endavant, consisteix a provar que la hisenda municipal no és 

posterior a l’existència del Consell, com una mena de funció que un dia el Consell 

hauria assumit, sinó que en certa mesura n’és anterior i causa. Quan parlem d’hisenda 

municipal ens referim tant al sistema que es basteix entre 1289 i 1358 com també a 

l’activitat tributària, molt més feble i més simple, de la primera meitat del segle XIII. 

Aquesta hipòtesi de treball inclou verificar que el sistema tributari gestionat pels municipis 

però incentivat o desencadenat per la Corona d’ençà dels subsidis concedits a Alfons II en 

la cort de Montsó de 1289 i a Jaume II en la de Barcelona de 1292, va ser, aquest sistema 

tributari, no tan sols el gran motor que va impulsar la consolidació del Consell, sinó que en 

certa mesura va ser el factor determinant del “naixement” d’aquest òrgan de gestió i de 

govern municipals” (Turull, 1996: 609). Segons Turull, “des de mitjan de segle XIII era 

cosa totalment acceptada per la doctrina jurídica que tenir arca o bossa comuna era una 

característica intrínseca a tota universitat... sense implicar necessàriament repartir tributs” 

(Turull, 1996: 598). Per exemple, complementa Turull que “a finals del s. XII els habitants 

de Lleida (abans d’existir el Consolat) ja estaven autoritzats per a organitzar col·lectes 

veïnals o reials” (Ortí et alii, 1996: 118). Segons Turull, “les universitats van rebre 

l’autorització de recaptar tributs reials i veïnals entre els seus membres abans que 

arribessin els privilegis d’organització político-institucional —en forma de Paeria, juradia, 

consolat o, més genèricament, en forma de Consell— (Turull, 1996: 608-609). És la 

intervenció reial, per tant, l’estimuladora dels processos de formació de les hisendes 

municipals, a causa de les seves necessitats  materialitzades en la petició de subsidis 

                                                                                                                                               
Martínez, 1995: Sánchez / Ortí, 1997; Turull, 1990; 1995; 1996; 1997; 2000; 2009), així com també 

del mateix Josep Maria Font Rius (1982b). 
245

 La Universitas és la ficció jurídica, mentre que el Consell és l’òrgan per mitjà del qual aquella 

forma i expressa la seva voluntat (Turull, 1990). 
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(Sánchez Martínez, 1995; Sánchez / Ortí,1997). Sobre l’evolució de la assumpció 

d’aquestes càrregues fiscals pròpies, Turull detecta crisis generals del sistema entre 

1288 i 1294, segurament per causa de la implantació de les talles (impostos directes) 

entre la població. Aquestes talles s’haurien percebut en un primer moment per a satisfer 

exigències reials, esporàdiques redempcions del servei d’host, o cenes, però, sobretot, per a 

pagar la quèstia, que va tenir periodicitat gairebé anual des de mitjans del segle XIII (Ortí et 

alii, 1996: 118-119). En canvi, les imposicions (impostos indirectes) gestionades des del 

municipi no es documenten fins l’any 1321, encara que és probable que n’hi hagués 

d’anteriors  (Ortí et alii, 1996: 122-123). Finalment, cap als anys trenta, les institucions 

municipals van començar a recórrer a la venda de censals i violaris per fer front als 

constants i urgents requeriments reials (Font Rius, 1982b: 627; Ortí et alii, 1996: 232). 

Comparteixo la opinió de Turull quan assenyala que aquest endeutament creat via 

censals i violaris fou una conseqüència directa de la puixança econòmica i no de cap 

recessió, sinó d’una crisi de creixement. Quelcom semblant es pot argumentar a 

propòsit de l’emissió de moneda fiduciària: fou també una conseqüència directa del 

desenvolupament econòmic, i no de la recessió. 

 

 

Lleida i l’Estudi General 

 

  En aquest procés d’organització de les institucions municipals, incloent-hi les 

hisendes, la ciutat de Lleida hi jugà un paper capdavanter.
246

 L’any 1197 el rei Pere el 

Catòlic concedí el règim de consolat a Lleida, que fou el primer a Catalunya (Turull,1997: 

222). Segons Max Turull, “la primera menció a Catalunya, encara tímida, d’universitas 

aplicada a una agrupació humana que viu en una vil·la, ciutat o lloc, la trobem l’any 1217 

(referint-se a Lleida)” (Turull, 1996: nota 27). Ara sabem que a la Lleida de finals del 

segle XIII hi coincidien dos factors que explicarien el perquè hom va decidir emprendre 

un negoci tan singular com el de fabricar moneda pròpia. D’una banda, el factor extern, 

o conjuntural, que és el de la crisi de la moneda menuda jaquesa en circulació. O dit 

d’altra manera, la manca de moneda de curs general necessària per a desenvolupar la 

vida ciutadana amb normalitat. I de l’altra, el factor intern, propi del desenvolupament 
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 Sobre el procés d’organització municipal, a més dels estudis esmentats sobre fiscalitat i 

finançament (Sánchez Martínez, 1995; Ortí et alii, 1996, Sánchez / Ortí,1997), i els de Max Turull 

(1996; 1997), vegeu també els de Josep Maria Font Rius (1945-1946, 1952, 1982a, 1982b). 
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de l’activitat ciutadana en forma de drets i deures dels seus habitants, enfortiment del 

sector públic i creació de taxes i imposicions per fer front als projectes comuns de la 

ciutat. Conjuntura i beneficis afegits justificarien tirar endavant el projecte monetari a 

Lleida poc abans del 1300. Però cal preguntar-nos si en aquest context encara cal afegir-

hi alguna circumstància excepcional intensificadora de la voluntat —o necessitat— de 

tirar-lo endavant. De fet, sí que n’hi ha una prou important com per tenir-la en compte. 

A finals del segle XIII, les incipients però alhora expansives institucions municipals de 

Lleida van haver d’encarar un projecte de gran abast: la creació de l’Estudi General de 

Lleida, la primera universitat del Principat de Catalunya.
247

  

  He esmentat abans que la fabricació i circulació de monedes pròpies possibilitava 

capitalitzar una bona suma de diners a curt termini, al mateix temps que s’esperava 

anar-les recobrant lentament a la gent mitjançant els impostos indirectes. Aquest sistema 

era una bona alternativa a la creació de deute públic en forma de censals, que en aquella 

època encara no s’havien generalitzat. I aquells diners obtinguts de manera ràpida 

podien servir per a complir ordres com la reial del 5 de setembre del 1300, en la qual 

s’obligava la Paeria a pagar els sous dels professors de l’Estudi General (doc. 3), entre 

d’altres. Precisament sobre aquesta darrera qüestió, d’entre les despeses que sabem que 

el Consell va haver de fer front i passar a considerar com a ordinàries dins del seu 

pressupost, hi ha les destinades a pagar els salaris dels professors de l’Estudi. Així, la 

constitució VII del Llibre de les Constitucions i estatuts de l’Estudi General de Lleida 

estableix que “els doctors o mestres d’ambdós drets, de medicina o d’arts, que han de 

llegir i ensenyar a salari del Comú de la ciutat, han de ser proveïts pels paers de Lleida 

en nombre suficient i competents en les seves respectives especialitats” (Busqueta, 

2000). El 1319 la ciutat de Lleida va haver d’establir, durant trenta anys, un impost 

anomenat “de la lliura del vi”, per tal de poder satisfer el salari dels doctors i mestres 

que llegien a l’Estudi General (Mut, 1956: 179). El 1347 Pere el Cerimoniós prorrogà 

                                                 
247

 La iniciativa de la creació fou aprovada pel papa Bonifaci VIII, l’1 d’abril de 1297. El privilegi 

fundacional fou atorgat l’1 de setembre d 1300 pel rei Jaume II. Segons Joan J. Busqueta, el papa 

“aprova els propòsits del rei Jaume II de crear un estudi general en qualsevol ciutat o lloc insigne 

dels seus dominis. Afegeix que, un cop instituït, gaudirà dels mateixos privilegis, llibertats i 

immunitats que foren concedits per la Santa Seu a l’Estudi General de Tolosa del Llenguadoc” 

(Busqueta, 2000b: 15 i nota 1).  
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l’impost durant deu anys més, per primer cop (EGL: 99 i 111).
248

 La Clavaria del vi era 

la institució que s’encarregava d’administrar aquests diners (EGL: 78). 

  Exclusivament a tall d’hipòtesi, la creació de la moneda pugesa de Lleida, cap el 

1298, podria estar relacionada amb les necessitats extraordinàries de finançament 

originades per la creació de l’Estudi General i la seva posada en funcionament. 

 

 

2.3.2. Hipòtesi germinal a partir de precedents 

 

  La conjuntura monetària i el benefici i la necessitat local expliquen per si 

mateixos l’origen de les amonedacions locals a la Catalunya occidental del 1300. Però 

potser cal advertir que per a que una cosa succeeixi fa falta que algú la pensi, i les idees 

no sorgeixen per generació espontània. Per a que algú pugui pensar una idea nova, cal 

que prèviament tingui a la ment els elements necessaris que la faran possible. No pot ser 

casualitat que aquest fenomen de la delegació de la regalia monetària en autoritats 

menors es donés a Catalunya i no a cap altre estat dels que li són propers. Hi havia 

hagut precedents, anteriors a 1300? No exactament, però sí que són registrades algunes 

actuacions singulars que podrien ser considerades propiciadores del que més tard fou la 

delegació de la moneda menuda. 

  Abans d’entrar en aquests precedents, però, cal que dediqui l’atenció a una teoria 

proposada per Jaume Ribalta (1996).
249

 Ribalta es pregunta d’on va sortir el 

plantejament que va permetre les emissions monetàries locals i troba la resposta: “...no 

sembla haver-hi especial dificultat en considerar que l’experiència canònica de les 

pellofes fou la font d’inspiració i fonament doctrinal de la solució...”. La mateixa frase 

de Ribalta continua amb un pretès dret adquirit per la ciutat de Barcelona que ara no cal 

esmentar, però que clarament l’allunya de l’entorn de les primeres pugeses que fins ara 

hem anat veient documentades, i que és causat pel fet que Ribalta prescindeix de (o 

desconeix) les emissions monetàries locals anteriors a 1400. Analitzaré la hipòtesi 

                                                 
248

 El rei va absoldre la ciutat de la pena per no haver obtingut llicència reial en el moment d’establir 

la imposició, però a canvi va obtenir 12.000 sous barcelonins per la concessió de la pròrroga 

(Barcelona, 1 de juny de 1347). 
249

 Per a Jaume Ribalta, la moneda fiduciària no és una veritable moneda. En això coincideix amb 

molts tractadistes antics, començant pèr Arnau de Capdevila, o el propi Sant Isidor de Sevilla. 

Ribalta compara les monedes locals amb els assignats de paper de la Revolució Francesa, que van 

acabar no valent res. Però no hauria d’allunyar-se tant, podent comparar la moneda local amb les 

emissions fiduciàries franceses i castellanes d’aram pur dels segles XVI i XVII, o amb les finalment 

no emeses però permeses legalment a Barcelona a les Corts de 1599. 



 

- 243 - 

 

deixant de banda, per ara, la motivació principal de Ribalta, que és demostrar que les 

monedes locals no eren veritables monedes, sinó instruments substitutoris de les 

monedes. És cert que l’ús de pellofes dins les comunitats eclesiàstiques es remunta al 

segle XII, atès que el seu ús quedà fixat en dues decretals dels papes Alexandre III i 

Bonifaci VIII.
250

 Però també és cert que no coneixem cap referència documental sobre 

l’ús de pellofes a Catalunya o a Aragó, amb anterioritat a mitjans del segle XV 

(Crusafont et alii, 1996: 69).
251

 Per tant, si aquestes emissions eclesiàstiques 

intracomunitàries es van iniciar amb posterioritat a les emissions de moneda local, 

queda clar que no van poder cap exercir cap influència com a hipotètic precedent. 

  Podem argumentar que la delegació de la regalia monetària en autoritats menudes 

va ser possible a Catalunya gràcies al caire pactista i pragmàtic de les institucions i 

constitucions del país, i a la capacitat d’iniciativa i acció de les institucions municipals a 

l’hora de resoldre problemes quotidians. Però aquest enfoc, que segurament és vàlid en 

termes generals, necessita encara algun precedent material facilitador d’aquesta 

delegació de la regalia monetària. A Catalunya, la fabricació de la moneda s’havia 

centralitzat sempre en una seca o casa de la moneda de titularitat oficial. La moneda 

barcelonina es fabricava a Barcelona sota l’autoritat del rei, la moneda agramuntesa es 

fabricava a Agramunt sota l’autoritat del comte d’Urgell, etc. Ara bé, la moneda no 

estrictament de curs general sí havia estat delegada en mans de particulars des de temps 

enrere. Els comtes de Barcelona delegaven l’autorització de mancusos d’or a particulars 

(Balaguer, 1993c; Balaguer, 1999: 70-72). I, un cop esdevinguts reis, la fabricació de 

moneda d’or i argent de patró estranger, sobretot musulmà, continuava sent delegada a 

particulars. Per exemple, el 6 de juliol de 1258, Jaume I va concedir a Pere Andreu, 

argenter de Pamplona, dret vitalici a encunyar moneda de plata musulmana
252

 com la 
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 Es tracta de les decretals  De cetero [x 3, 4, 7] redactada pel papa Alexandre III,  i Consuetudinem 

[VI 3,3,1] del papa Bonifaci VIII, segons Jaume Ribalta (1996: notes 9 i 54). 
251

 De fet Crusafont havia esmentat l’ús primerenc de getons eclesiàstics a Cervera, el 1356 

(Crusafont, 1990: 144), i a Vic, el 1364 (Crusafont, 1990: 321), però en el primer cas no es tracta 

de pellofes, sinó de ploms civils cedits a la comunitat eclesiàstica per a poder fer efectives les 

franqueses sobre la carn que aquest col·lectiu tenia atorgades. El mateix autor va esmenar la 

confusió (Crusafont et alii, 1996: 74). En el segon cas la notícia sembla fer referència a 

comptadors  (“unum saquet cum XXXVI contadós de lautó”), l’ús del qual és documentat a Europa 

des del segle XII, però sobretot des de principis del segle XIII (Crusafont et alii, 1996: 45-46),  i no 

pas a pellofes. Sobre la qüestió dels ploms de franqueses, vegeu un breu treball meu (Sanahuja, 

2005b: 235-240), i també les obres esmentades de Crusafont. 
252

 La unitat monetària almohade encunyada en plata (dirhem) era coneguda a Catalunya amb el nom 

de millaresa o besant. També apareix als documents cristians el mot aquilat o alquilat, referit a un 

altre tipus de moneda musulmana que Botet relacionava amb un mig dirhem (Botet, 1909: 60), 
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que es fabricava a Montpeller, també amb autorització reial, a canvi d’una quantitat fixa 

de diner per marc d’argent encunyat. La fabricació d’aquesta moneda s’havia d’efectuar 

a Lleida o a Barcelona, allà on preferís Pere Andreu (Botet, 1909: 53; Busqueta, 2004: 

39). De concessions semblants efectuades a altres particulars se’n coneixen més, per a 

fabricar millareses de plata o masmudines d’or a Barcelona, València, Mallorca o 

Perpinyà, per tot el segle XIII però sobretot durant el regnat de Jaume II (Botet, 1909: 

53-61, 92; 1911b). Per tant, sembla clar que des d’un parell de segles enrere els comtes i 

reis catalans permetien la delegació de part de llur regalia monetària, específicament 

aquella part que no afectava les emissions monetàries normalitzades de curs general, 

sinó les emissions de monedes d’or i argent de patró musulmà, o monedes estrangeres. 

En certa manera es pot considerar un precedent de la delegació que, des de finals del 

segle XIII, es produirà en benefici de particulars i autoritats locals fabricadors de moneda 

menuda fiduciària. 

 

 

2.3.3. Pugesa dumtaxat 

 

  Una altra pregunta que cal respondre és el perquè de la tria del valor de pugesa 

com a condició sine qua non de les primeres concessions monetàries locals. ¿Per què les 

concessions obligaven fabricar exclusivament pugeses (“monetam pictarum, sive 

pugeses, de metallo eris dumtaxat”)  i no pas òbols o diners o monedes de valor més alt? 

No hi ha documents escrits que expliquin el perquè. Tampoc trobarem la resposta en els 

arguments de Botet i Crusafont esmentats anteriorment, segons els quals era la 

necessitat d’un valor fraccionari mínim, indispensable per a una zona econòmicament 

deprimida, el que havia obligat l’inici de la fabricació de moneda local de valor tan 

reduït. Posteriorment, Crusafont va proposar que la tria del valor responia a la necessitat 

de tenir un divisor que facilités el canvi entre els dos tipus de monedes susceptibles de 

ser utilitzades en aquest territoris, és a dir, la moneda jaquesa i agramuntesa d’una part, i 

la barcelonina de l’altra (Crusafont, 2003b: 769-770). Però de fet, l’establiment del 

canvi de 12 diners jaquesos per 18 diners barcelonins és posterior a l’inici de la 

fabricació de pugeses a Lleida. I en qualsevol cas, encara que coincidissin les dates i el 

territori, el canvi d’un diner jaquès per cada diner i mig barceloní no sembla exigir la 

                                                                                                                                               
però que podria tractar-se d’un sinònim de millaresa, arrossegant el mot d’un tipus de moneda de 

plata usada antigament pels almoràvits i que avui denominem quirat (Mateu Llopis, 1956a). 
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circulació de pugeses (equivalents a una quarta part de diner jaquès) facilitadores del 

canvi, perquè aquest canvi no era exacte ni aproximat (1 pugesa jaquesa = 0,375 diners 

barcelonins). D’altre banda, com reconeix el mateix Crusafont, tampoc coneixem 

realment la incidència real de la circulació de moneda barcelonina a Lleida i al comtat 

d’Urgell d’aquesta època, anterior a 1340, la qual, en qualsevol cas, “no era l’oficial del 

territori” (Crusafont, 2003b: 770). 

  Més aviat crec que no ens equivocarem gaire si busquem la resposta a la pregunta 

a través de diferents vies que, per separat o conjuntament, ens poden menar cap a 

respostes més plausibles. 

  En primer lloc, podem pensar que d’una moneda fiduciària, sense valor intrínsec, 

amb un valor mínim de pugesa, si hom en feia un mal ús podria causar hipotèticament 

menys perjudici a la població que no pas si hom li atorgava el valor d’un diner. Es 

tractaria, doncs, d’un mecanisme de seguretat pública que l’administració reial hauria 

tingut en compte en el moment d’atorgar —recordem-ho: per primer cop— una regalia 

tan important com la fabricació i circulació de moneda.  

  En segon lloc, podem pensar d’una manera més pràctica i, per tant, més realista, 

que el valor de pugesa podia encaixar perfectament amb certes imposicions establertes 

des de la municipalitat o amb algun dret que percebien els beneficiaris de monopolis 

senyorials. A tall d’exemple, una deliberació del Consell lleidatà del 6 de juny de 1488 

establia en pugeses el valor de la imposició sobre les càrregues de verema: 

“Del·liberaren que sien imposades tres pugeses per càrregua de venema, lo qual dret sie 

arrendat al més donant” (doc. 313).
253

 Un valor petit com el de les pugeses s’adequaria 

millor a certs peatges, taxes o imposicions encaminats a recaptar diner de manera 

continuada però mitjançant imports petits.
254

 Josep Lladonosa (1972: 435) també ho 

creia així, “per tal de facilitar el pagament d’impostos, vectigals cànons de sequiatge, 

multes, etc.”. 

  I en tercer lloc, podem pensar que la limitació de la fabricació de pugeses responia 

a una salvaguarda de l’exclusivitat de la moneda fabricada pel sobirà. Les concessions 

no permetrien fabricar diners ni òbols perquè aquestes denominacions eren fabricades a 

les seques reials i comtals. El rei i el comte no desitjarien tenir competència en un 

                                                 
253

 AML, Prohomenia de Capbreu de l’any 1488, Reg. 371, f. 21, inèdit. 
254

 No seria el primer cas documentat de creació d’un tipus monetari per a facilitar la recaptació d’un 

impost. Carlo Cipolla (1990:18) ens assabenta de la creació a Florència, l’any 1504, del carlino o 

barrile, una moneda que valia exactament el que costava la imposició d’entrada a la ciutat d’un 

barril de vi.  
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negoci tan important com era la fabricació de moneda, encara que fabricar moneda 

menuda resultés a vegades onerós i enutjant. Recíprocament, el rei no es va plantejar 

mai fabricar pugeses a les seques reials de la Corona i, per això, es podia permetre el 

luxe de delegar-ne la fabricació a particulars, viles i ciutats. Ara bé, en contra d’aquesta 

hipòtesi cal admetre la dificultat ocasionada per l’existència, tal com he constatat 

anteriorment, de pugeses d’Urgell de titularitat comtal, batudes a nom de la comtessa 

Teresa d’Entença.  

 

 

2.3.4. Abast geogràfic 

 

  El conjunt d’emissions de moneda local al període comprès entre 1298 i 1350 es 

pot ubicar en un espai geogràfic molt concret. A hores d’ara no és cap misteri. He donat 

totes les claus necessàries a les pàgines precedents. Totes les concessions foren 

atorgades en territori de la moneda jaquesa, que a Catalunya circulava a Lleida i la seva 

zona d’influència -incloses Fraga i Mequinensa, les quals inicialment formaven part de 

Catalunya però el 1376 ja restaven integrades definitivament a l’Aragó (Salleras, tesi: 

93)-, a les marques reials de Camarasa i Cubells, a la Ribagorça, als Pallars, i al comtat 

estricte d’Urgell (és a dir descomptant la part de l’Urgellet, segregada arran de la 

desvinculació dels Caboet i dels bisbes de la Seu d’Urgell respecte al poder comtal). La 

moneda jaquesa també circulava a Tortosa, encara que no coneixem cap actuació 

monetària local a la zona sud del riu Ebre. Així doncs, les emissions monetàries estaven 

limitades a l’àrea de circulació de la moneda jaquesa. No cal esperar trobar actuacions 

semblants fora d’aquest àmbit. Tàrrega, Cervera o Bellpuig, per exemple, no pertanyien 

al comtat d’Urgell i, per tant, formaven part de l’àrea de circulació de la moneda 

barcelonina.
255

 El mateix es pot dir de Solsona, per a aquesta època. Així doncs, el límit 

oriental que cerquem és ben clar: la frontera amb la zona de circulació de la moneda 

barcelonina. El límit occidental és més difús. Fins ara només coneixem actuacions 

monetàries locals de viles i ciutats catalanes o que eren catalanes a l’època d’iniciar-se 

les fabricacions. Fraga, Mequinensa, o hipotèticament Graus, pertanyien a Catalunya el 

1300. La vila de Fraga fou catalana entre 1242 i 1379 (Salarrullana, 1918: Sabaté 

Curull, 1997: 300-301). És possible que altres poblacions aragoneses, properes a 

                                                 
255

 Tàrrega i Bellpuig són exemple de poblacions a les que se li han atribuït emissions de pugeses al 

segle XIV (Crusafont,1994b: 170-173; Torres, 2001: 38). 
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Catalunya, fossin protagonistes d’actuacions monetàries similars? No ho descarto, però 

no ens ha arribat cap notícia escrita ni tampoc s’ha localitzat cap moneda física que 

permeti ser atribuïda a una població aragonesa.  

 

 

Taula 9 

Poblacions emissores de pugeses jaqueses (s. XIV) 

 

 

            Segures       Probables o Possibles  

Territori de Lleida       Lleida        Aitona 

            Almenar 

            Fraga  

            Mequinensa 

                              

Marques reials       Cubells        Camarasa 

            Vilanova de Meià 

                              

Ribagorça                   Graus 

                              

Pallars Jussà                  Tremp 

                              

Pallars Sobirà                 Vilamur 

                              

Comtat d’Urgell       Balaguer       Albesa 

            Agramunt       Guissona 

            Àger         Sanaüja 

            Ponts 

            Castelló de Farfanya 
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2.3.5. Abast cronològic 

 

  El punt de partida cronològic de les emissions locals, centrat a Lleida, el 

coneixem prou bé: entre 1297 i 1299. Però, fins quan es van continuar fabricant 

emissions de moneda local al segle XIV? No coneixem cap emissió de moneda local més 

enllà del 1333 i anterior a 1462,
256

 excepte un únic cas relatiu a una confirmació de 

privilegi (el cas de Fraga) que se situa l’any 1399, i excepte el cas atípic de Lleida, en el 

qual la concessió era concedida a perpetuïtat. És plausible pensar que les emissions de 

pugeses podrien haver-se anat acabant amb la progressiva introducció de la moneda 

barcelonina en territoris on inicialment no hi tenia curs, o bé un cop solucionats els 

problemes d’abastament de la moneda jaquesa, quan es reprengué la seva fabricació, 

l’any 1350 (doc. 28), tot i que, com he esmentat anteriorment, aquesta fabricació no fou 

molt perllongada i no acabà de solucionar els problemes d’abastament de moneda 

menuda. Un cop desestimades les mencions documentals errònies o fraudulentes, ens 

trobem amb un buit de més de cent anys, entre 1340 i 1462, en el qual només podem 

demostrar la circulació i fabricació de pugeses lleidatanes i la pervivència d’un privilegi 

antic a Fraga. A causa d’aquest gran espai de temps, jo no crec possible intentar 

relacionar les emissions de pugeses del segle XIV amb les emissions de moneda local 

que es multiplicaren a Catalunya a partir de la segona meitat del segle XV. Durant la 

guerra contra Joan II (1462-1472) fou la penúria de la moneda barcelonina la que 

provocà un allau d’encunyacions locals, i no pas la moneda jaquesa. Ambdós moments 

històrics resten separats per més de cent anys, massa temps per creure en un 

manteniment d’unes emissions que, sovint, eren puntuals i planejades per a restar en 

circulació uns pocs anys. Una població emissora de moneda a finals del segle XV no ha 

de ser necessàriament una població emissora de moneda a principis del segle XIV, i a 

l’inrevés. A més, cal avançar ara que l’emissió i circulació de de pugeses al segle XV 

continuarà únicament a la ciutat de Lleida (on la tradició era obligada pel privilegi de 

concessió a perpetuïtat), mentre que a la resta de poblacions ja fabricaran monedes amb 

el valor més adequat d’un diner que, a més, rebran el nom de ploms o senyals (els casos 

documentats d’Àger o Balaguer que exposaré més endavant, per exemple). A la inversa, 

els mots plom i senyal no apareixen a la documentació monetària del segle XIV. 

                                                 
256

 Vegeu el capítol 3 i, sobretot, a partir de la p. 315. 
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  Em sembla un punt important a tenir en compte el fet que, a partir dels anys vint 

del segle XIV, els municipis catalans van començar a accedir al mercat del crèdit via 

creació de censals i violaris. Aquesta nova possibilitat de finançament, molt potent, 

podria haver tingut algun efecte esmorteïdor a l’hora de projectar noves emissions 

monetàries. Podem convenir que la creació d’un censal és un medi per aconseguir 

liquidesa més ràpid i fàcil que no pas engegar una dificultosa fabricació i circulació de 

moneda fiduciària.  

  Una darrera reflexió sobre l’abast cronològic d’aquestes emissions sorgeix a 

propòsit del curs de la moneda jaquesa a Lleida i a Catalunya. Arran de la incorporació 

del comtat d’Urgell a la Corona, el 1413, la moneda agramuntesa que hi tenia curs fou 

substituïda per la barcelonina. A Lleida, però, el canvi de moneda jaquesa a moneda 

barcelonina podria no estar relacionat amb el destí del comtat d’Urgell. La moneda 

barcelonina s’introduí a Lleida en substitució de la jaquesa en una data encara 

indeterminada, però que cal situar cap el 1462, arran de l’inici de la guerra contra Joan 

II. La introducció de la moneda barcelonina podria haver estat la causa del final de la 

majoria d’emissions de pugeses municipals, ja que aquest curs, arran de les grans 

fabricacions de l’època de Pere el Cerimoniós (1336-1387), hauria deixat sense efecte la 

conjuntura sine qua non de penúria de moneda menuda, necessària per a justificar les 

emissions, excepte a Lleida —on hi havia un privilegi a perpetuïtat— i a les poblacions 

integrades a Aragó —com Fraga, Mequinensa o Graus—, que continuarien fent servir la 

moneda jaquesa. 

  En resum, la meva hipòtesi consisteix en que la majoria d’emissions de pugeses 

municipals i personals d’aquesta època es van produir abans de 1350, però que algunes 

altres potser van ser creades més tard, fins i tot en els primers anys del segle XV, però 

que difícilment es podia produir cap cas de continuïtat dins d’una mateixa població que  

enllacés una successió d’emissions de pugeses jaqueses amb una altra sèrie d’emissions, 

ja al segle XV, de menuts o senyals, moneda barcelonina.
257

   

 

 

                                                 
257

 En canvi, Miquel Crusafont ha defensat la continuïtat de les emissions al llarg del segle XIV fins 

enllaçar amb el XV, argumentant que per força s’hauria d’haver produit un procés de 

municipalització de la moneda local en totes i cadascuna de les poblacions. Per tal de donar 

credibilitat a aquesta continuïtat, Crusafont defensa que al menys tres poblacions (Balaguer, 

Castelló de Farfanya, i Agramunt) van emetre moneda local entre 1340 i 1462 (Crusafont, 2003b: 

123-125; 2007: 100), però en els tres casos l’ordenació cronològica que proposa es basa en criteris 

paleogràfics o tipològics que no comparteixo. Sobre aquestes qüestions hi tornaré més endavant. 
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2.3.6. Falses mencions monetàries dels segles XIV i XV 

 

  Havent establert un límits geogràfic (la Catalunya occidental) i cronològic (1297-

1350/1405) per a les emissions monetàries locals del segle XIV, hom es pot sorprendre al 

notar l’existència de documents contradictoris amb aquesta hipòtesi. És cert que s’han 

publicat alguns documents datats entre 1314 i 1471 que semblaven confirmar 

l’existència d’emissions en aquest període a Vic, Agramunt, Àger, Vilafranca del 

Penedès i Bellpuig. Són casos que cal examinar detalladament abans de descartar-los 

com a falsificacions o simples confusions. 

 

 

  Vic 

  Després de les darreres monedes episcopals fabricades pel bisbe Ramon 

d’Anglesola, cap l’any 1273 (Balaguer, 1999: 126-127), no sembla probable que es 

produís cap més emissió de moneda a Vic fins al 1470, en plena guerra contra Joan II 

(1462-1472). Ara bé, al menys quatre documents datats entre 1366 i 1461 ens esmenten 

la moneda vigatana.
258

  

 

  A) Dos documents de Pere el Cerimoniós datats el 1366 i el 1375, en els quals 

s’atribueix al Consell de Vic la facultat de fer batre menuts (Gudiol, 1925: 9). Aquests 

dos documents els coneixíem per una única còpia, de l’època de la guerra dels Segadors, 

transcrita en un full aïllat del llibre d’acords del Consell dels anys 1641 a 1646.
259

 Es 

tracta de dues regestes de concessions reials a la ciutat de Vic, en qüestió d’imposicions, 

que justificarien la facultat de la ciutat de poder fer batre moneda. Els documents fan 

referència a les despeses econòmiques de la ciutat entre 1366 i 1375, quan es van 

reconstruir les muralles i es va haver de fer front a un donatiu al monarca, i també a les 

posteriors despeses originades al redimir la partida dels Montcada als Foix i passar el 

conjunt de la ciutat a mans del rei.
260

 A l’Arxiu de la Corona d’Aragó existeix un 

inventari antic dels privilegis reials sobre les imposicions municipals concedits a les 

universitats catalanes.
261

 Els consellers de Vic de la guerra dels Segadors degueren 

                                                 
258

 He avançat aquestes conclusions que segueixen, referides al cas de Vic, en dos articles (Sanahuja, 

1999c; 2000c).  
259

 AMVI, Llibre d’Acords, vol. XVII, 1641-1646, s/f. 
260

 Sobre aquestes qüestions vegeu Junyent (1957). 
261

 ACA, Reial Patrimoni, Apèndix General, vol. 1.077. 
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utilitzar aquest inventari, car el text copiat al llibre d’acords del Consell esmentat 

s’assembla molt al de l’inventari, amb la diferència que el primer inclou una referència 

a la moneda local que no consta en el document original. He localitzat fins a nou 

documents del període 1366-1376,
262

 referents a concessions reials sobre imposicions a 

Vic, i en cap d’ells no hi ha esment de la possibilitat de fabricar o fer córrer moneda 

pròpia. És definitivament sospitós que, l’any 1643, el Consell municipal de Vic es 

dolgués de no haver trobat cap privilegi ni concessió reial antics sobre la moneda 

municipal que li permetés continuar la fabricació de menuts, prohibida pel Mariscal La 

Motte aquell mateix any. Pocs mesos després, el Consell degué retrobar miraculosament 

aquests documents i Vic va obtenir el permís, denegat a la majoria de poblacions del 

principat (Crusafont, 2001: 192; Sanahuja, 2004b: 165-169). 

 

  B) Inventari dels béns de na Eulàlia Cuspineda fet davant el notari Pere Sallès, 

l’any 1454, i que esmenta dos sous  i tres diners de menuts de moneda vigatana (Gudiol, 

1925: 9).
263

 L’autenticitat d’aquesta menció és indiscutible. Ara bé, el fet de que es parli 

de moneda vigatana no ens ha de remetre obligatòriament a la moneda municipal. Es 

probable que faci referència a un conjunt de diners de Vic de l’època de les emissions 

episcopals, ja fora de circulació, però que romania entre els béns, d’altra banda 

nombrosos, de la vídua Cuspineda. 

 

  C) Privilegi del rei Joan II a la ciutat de Vic, datat el 21 de setembre de 1461, 

atorgant-li la possibilitat de fabricar menuts perpètuament (Botet, 1911: doc. LXVI; 

Crusafont, 1990: 323, doc. II).
264

 Es tracta d’una concessió força peculiar perquè, amb 

l’única excepció de Lleida i la lògica de Barcelona, cap més població catalana ha 

aconseguit mai un privilegi a perpetuïtat per fer moneda.
265

 Només la llarga tradició de 

Vic com a seca episcopal podria explicar una concessió tan favorable i tan innovadora. 

Era una concessió innovadora perquè l’any 1461 encara no s’havien iniciat les 

iniciatives municipals de fabricar i fer circular moneda a Catalunya, que es 

                                                 
262

 ACA, Cancelleria Reial, Gratiarum de Pere III, Reg. 913, f. 21, 150 i 155; Reg. 918, f. 106 i 114; 

Reg. 919, f. 14 i 77; Reg. 923, f. 128; i Reg. 928, f. 144. 
263

 AEV, Inventaris del notari Joan Sallés, 1454.  
264

 AMVI, vol. VIII de Privilegis, n. 152. 
265

 D’altres poblacions aconseguiren llicències similars on no constava la data de caducitat. És el cas 

de Solsona, que obtingué la gràcia el 1599, i la ciutat la aprofità com a recurs legal els anys 1639 i 

1641 (Crusafont,1990: 286). Ara bé, l’expressió et in futurum valeatis ea frui perpetuo només 

apareix en aquesta curiosa concessió de Vic. 
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multiplicarien el darrer terç del segle XV. També es tracta de l’únic cas conegut de 

concessió monetària local d’aquest segle atorgat pel propi rei, i no pas pels seus 

lloctinents.
266

 La singularitat del document possibilita que es tracti d’una altra 

falsificació. En qualsevol cas, és segur és que els seus termes no es dugueren a terme. 

La guerra va impossibilitar l’execució d’un privilegi atorgat per un rei rebutjat i proscrit. 

Crusafont ens ofereix tres indicis que avalen aquesta conclusió: d’una banda no 

coneixem cap moneda atribuïble a aquesta època; d’altra, la ciutat inicià, l’any 1470, 

una emissió de senyals o ploms gràcies a una nova autorització del rei Reiner, al mateix 

temps que es queixava de la penúria de moneda menuda. Finalment, quan la ciutat 

retornà a l’obediència a Joan II, el 1472, hom va demanar al rei la ratificació de la 

llicència atorgada per Renier i no pas la confirmació de l’ampli i misteriós privilegi del 

1461 (Crusafont, 1990: 317). 

 

  Agramunt 

  En un recull compilat l’any 1648 amb antics privilegis d’Agramunt, avui perduts, 

trobem la següent anotació:
267

 

  “Item un [...] carta pergamí en la qual lo rei en Jaume [...] de nou 

atorgue lo privilegi de lleuda y fer menuts concedit per lo rey en Pere a 

singulars y habitants d’Agramunt, atorgat, clos y cignat per en Francesc 

Bastida, cegretari del dit rei en Jaume, en Oscha a dos de decembre 

1314, nombre cinquanta [...], trecllat de dita [...] en lo present llibre en 

carts ceixanta-quatre”.
268

 

  A primer cop d’ull ja s’observen algunes anomalies en aquest registre. En 

principi, cap rei d’Aragó (excepte els casos de Pere el Catòlic, en el breu instant que 

posseí el domini i administració del comtat d’Urgell, i d’Alfons el Benigne, que es 

reservà l’administració del comtat adjudicat al seu fill Jaume) hagués pogut concedir 

llicència per a fabricar moneda als habitants d’Agramunt, població compresa dins la 

jurisdicció del comte d’Urgell fins l’any 1413. És veritat que aquest document està datat 

poc després de la mort del comte Ermengol X i, per tant, en un moment d’atípica 
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 Vegeu el comentari de la p. 404 sobre aquesta qüestió. 
267

 He avançat aquestes conclusions que segueixen, referides al cas d’Agramunt en un article a 

Gaceta Numismàtica (Sanahuja, 2000c). 
268

 ACA, Cancelleria Reial, Cartes Reials, Interregne Felip III, caixa única, doc.  61, Inèdit 

(Sanahuja, 2000c). 
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provisionalitat jurisdiccional, però cal recordar que la boda entre l’infant Alfons (futur 

Alfons III) i Teresa d’Entença, que es produí el mes de novembre d’aquell any, deixava 

institucionalitzat el govern del comtat en mans dels joves esposos i aquest fet fa encara 

més impossible que ens podem creure una actuació d’aquesta mena per part de Jaume II.  

(Corredera, 1973: 175). A l’anacronisme jurisdiccional cal afegir que la referència als 

menuts també esdevé anacrònica a principis del segle XIV, època en la que les 

concessions semblants permetien fabricar exclusivament pugeses, és a dir monedes d’un 

quart de diner de valor, però no pas menuts. De fet, ja hem vist que tenim documentades 

al menys dues concessions atorgades a particulars d’Agramunt per a que poguessin 

fabricar pugeses. En la darrera, del 1331 tampoc es fa cap esment a una hipotètica 

concessió a la població efectuada amb anterioritat.  

  Un cop d’ull a la documentació reial conservada a l’Arxiu Reial de Barcelona ens 

assabenta de seguida que si bé existeix efectivament un document datat a Osca el dos de 

desembre de 1314, escrit pel notari Francesc Bastida, aquest es limita a concedir als 

habitants i singulars d’Agramunt l’exempció de lleudes i peatges per tot Catalunya i 

Aragó.
269

 És a dir, es tracta d’un privilegi comprès dins les facultats reials de la Corona, 

que només podia legislar sobre el territori que l’integrava. Però el document, 

evidentment, no fa cap esment a una impossible concessió de moneda local a una 

població que pertanyia al comtat d’Urgell.  

  Com s’explica doncs, l’inventari de 1648? Al meu entendre, l’afegit de la moneda 

al document de 1314 es produí en època tardana, segurament ja durant el segle XVII. La 

vila va tenir problemes durant el primer quart del segle XVII amb la ciutat de Barcelona 

a causa de la fabricació de moneda local. Devia ser en aquesta època, o potser durant la 

guerra dels Segadors, com en el cas de Vic, en la que als agramuntins els calgué 

demostrar que tenien tradició i autorització pretèrita per a fabricar moneda. Com que la 

vila havia fabricat menuts en força ocasions des de la segona meitat del segle XV i 

segurament durant tot el segle XVI, les autoritats municipals del segle XVII devien 

considerar que la població devia haver obtingut algun cop una llicència reial. Al no 

retrobar-la, decidiren inventar-se-la i afegir-la a un document preexistent, per tal de 

legitimar documentalment una actuació que consideraven perfectament legal. El fet que 
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 ACA, Cancelleria Reial, reg. 211, f. 243-244. 
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Agramunt no sempre hagués format part de la Corona representava una dificultat 

històrica anecdòtica per a les autoritats que ordenaren l’afegit.
270

 

  Val a dir que, jurídicament, les tradicions monetàries d’Agramunt i de Vic són 

prou diferents. De confirmar-se la falsificació documental durant la guerra dels 

Segadors també podríem distingir dues motivacions distintes a cada població: a Vic 

hauria servit per a obtenir una autorització per a batre moneda després de les 

prohibicions del 1643 i del 1644 (Crusafont, 2001: 192; Sanahuja, 2004b: 165-169); a 

Agramunt, la falsificació hauria pogut servir només per a defensar-se en les 

investigacions judicials iniciades a partir de 1643 contra les poblacions emissores de 

moneda sense l’autorització pertinent.
271

 

 

  Àger 

  Francesc Fité (1985: 413) assenyalava la possible existència de moneda municipal 

a la vila d’Àger l’any 1420, de resultes d’aquest document propici de l’arxiu municipal:  

  “El Consell de la vila d’Àger acorda que Antoni Burguès i Pericó 

Gifré, clavaris de la moneda de la vila, lliurin una quantitat a dos paers. 

  Diumenge a XX dies de maig any mil CCCC vint en la casa del 

conseyll de la vila d’Àger foren a Conseyll stret a generall los davall 

scrits e fonch acordat per lo dit conseyl que n’Anthoni Burguès e en 

Pericó Gifré clavariis de la moneda de la villa liurasen als honrats en 

Ramon Busquet, en Nadall Andreu e an Johan Andreu de la Torre de 

Maria pahers quaranta set florins e los dits pahers juraren sobre los 

                                                 
270

 En canvi, Crusafont (2001: 80) no comparteix la voluntat de falsificació que jo atribueixo a les 

autoritats agramuntines del segle XVII: “Nosaltres pensem que més que d’una invenció es tracta 

d’una veritat a mitges. És cert que hi havia antecedents de concessions monetàries a favor de 

persones d’Agramunt, però això no equivalia a una concessió a la vila, malgrat que, com totes les 

altres concessions a particulars, aquelles acabessin per passar als municipis corresponents. Hi ha, 

doncs, en aquest aspecte, un fons de veritat. D’altra banda s’ha fet un petit canvi de personatges: 

s’han eliminat les al·lusions als comtes d’Urgell, que podien aparèixer com uns senyors amb els 

drets periclitats i s’han substituït, en el primer cas, pel sobirà que cronològicament s’hi correspon. 

És a dir, no pas Ermengol X (1267-1314), sinó Pere el Gran (1276-1285) potser perquè la concessió 

es produí en el període de superposició,1276-1285. I és cert que un altre rei posterior, encara que 

no fou Jaume sinó Alfons, donà una altra concessió a un ciutadà d’Agramunt: la de Pere Ferrer de 

1331. Els síndics situen aquesta concessió el 1314 i és per això que l’atribueixen a Jaume II. El 

fons de veritat és, doncs, que algú donà una concessió monetària a un particular d’Agramunt en 

temps de Pere el Gran i que un sobirà posterior en donà una altra a l’inici del segle XIV. Que el 

compilador parli de menuts en lloc de pugeses pot ésser una simple adaptació al lèxic del seu 

temps. No es tractaria, doncs, de «cobejar una regalia», la de la moneda, com diu Sanahuja, sinó de 

documentar un dret indiscutiblement existent”.  
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 Com és documentat que va passar a Igualada (Crusafont, 2001: 133). 
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sants quatre evangelis de tornar los dits XLVII florins als dits clavariis 

lo qual sagrament feren en poder del dit honorable batlle dací a Santa 

Maria d’Agost pus prop vinent”. 

  A partir de la lectura d’aquest document i d’altres publicats pel mateix Francesc 

Fité, Miquel Crusafont va concloure que el document feia referència a la tresoreria i no 

pas a cap administració de moneda pròpia (Crusafont, 1990: 79, nota 15).   

 

  Vilafranca del Penedès 

  Aquest cas també es deu a una confusió. Pere Mas creia que Vilafranca va emetre 

moneda ininterrompudament entre 1390 i 1645, però sense aportar cap document que 

confirmés aquesta hipòtesi. Tot i això, al descriure els distints oficis municipals de la 

vila, Mas escrivia que “el 1390 les monedes de la vila eren administrades pels jurats, el 

clavari i altres persones, i els comptes eren examinats pels oïdors que hom elegia 

anualment” (Mas Perera, 1932: 161). En aquest cas la confusió és cronològica. Mas 

partia de les emissions documentades durant el breu període inicial de la guerra dels 

Segadors (1641-1642) (Crusafont, 2001: 195-196) i traslladà les seves característiques a 

l’any 1390, que és el primer any en el qual es té notícia de l’organització municipal de 

Vilafranca del Penedès. L’error de l’autor va ser el de caure en la idea preconcebuda de 

l’homogeneïtat en el temps i en l’espai de les emissions de moneda municipal. 

 

  Bellpuig d’Urgell 

  Jaume Torres Gros (2001), en una monografia sobre les monedes de “la baronia” 

(sic) de Bellpuig, afirma que la vila tenia dret concedit d’emetre moneda pròpia des del 

segle XIV. Ell atribueix algunes monedes a aquesta època però reconeix que no s’ha 

conservat cap document escrit. També afirma que la moneda agramuntesa tenia curs a 

Bellpuig però, paradoxalment, davant d’una notícia tan sorprenent, no s’atura ni un 

segon a comentar-la amb detall (Torres Gros, 2001: 38). Tot plegat cal considerar-ho 

una mala interpretació. 
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2.3.7. Autoritats concessores 

 

  Totes les concessions monetàries conegudes per a aquest període són signades pel 

rei o algú de la família reial, o pel comte d’Urgell. És a dir, són les altes autoritats 

públiques les que accedeixen a delegar part de la seva regalia monetària en mans 

d’autoritats locals. Ara bé, és cert que les concessions conegudes són una mínima part 

de les que en el seu moment es degueren redactar. Per això, cal fer-nos una pregunta. 

¿És possible que algunes autoritats intermèdies, com ho són nobles i eclesiàstics titulars 

d’un senyoriu jurisdiccional, haguessin concedit facultats monetàries a les poblacions 

que controlaven? Miquel Crusafont  (1990: 24-25) havia advertit l’existència d’aquesta 

possibilitat. Per exemple, la vila de Fraga havia format part del senyoriu dels Montcada. 

¿És possible que la vila hagués demanat i obtingut autorització dels seus senyors, 

Guillem o Ot de Montcada (Salleras, 1986: 115), abans de 1331, per tal de fabricar 

moneda pugesa? No coneixem cap document escrit que avali aquesta possibilitat, però 

aquesta dada tampoc és massa definitiva, atès que els documents poden no haver-se 

conservat o poden romandre inèdits en algun racó dels arxius senyorials en bona part 

pendents encara d’estudiar. L’advertència de Crusafont partia de la constatació que, en 

segles posteriors, alguns senyorius eclesiàstics atorgarien concessions monetàries 

similars sense la intervenció de l’autoritat reial. És el cas documentat de la Mitra 

tarragonina, o de la Cartoixa de Scala Dei, per exemple. Més endavant tornaré a referir-

me a aquests casos de manera més detallada, però ara puc avançar que aquestes 

concessions senyorials es donaven en determinades circumstàncies restrictives. 

Resumint, les emissions de moneda municipal a partir del segle XV es podran encabir en 

dues tradicions: D’una banda trobarem aquelles poblacions que emeteren gran quantitat 

de moneda i que s’acolliren als avantatges i inconvenients de l’obtenció d’un privilegi 

reial. És el cas de Girona, Vic, Lleida, Banyoles, o Granollers. Les monedes d’aquestes 

poblacions solien estar molt ben fetes, encunyades a dues cares, de coure o fins i tot de 

billó, i sovint arribaven a circular amb normalitat per tot el país. A canvi d’una major 

acceptació entre la població, les autoritats emissores es veien obligades a retre els 

comptes exhaustius de les fabricacions davant el Mestre Racional i sotmetre’s als seus 

dictats. L’altra tradició fou la de fabricar moneda en quantitats més reduïdes, sense 

gaires sofisticacions tècniques, sovint de llautó o de plom, i sense haver de demanar 

permís i tutela reials. Els exemples de poblacions acollides a aquesta pràctica són 

nombrosos i repartits per tota la geografia catalana. Les monedes fabricades en aquestes 
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condicions tenien un curs més reduït, sovint limitat a la comarca de la població 

emissora. També necessitaven de l’autorització de l’administració senyorial del lloc, per 

bé que aquest fet no implicava cap mena de tutela ni de seguiment per part de les 

autoritats superiors. Ambdues tradicions produïren tipus de monedes diferents i també 

implicaven una gestió del negoci ben distinta. L’existència de la segona tradició 

s’explica per la distinció conceptual entre moneda (autoritzada pel rei) i instrument 

substitutori (autoritzat per autoritats menors) sense, però, que aquesta distinció real hagi 

d’alterar necessàriament l’ús únic del mot moneda per a designar ambdós conceptes.
272

 

  Avançada aquesta distinció futura, tornem al segle XIV i a la possibilitat de 

l’existència de concessions monetàries atorgades per nobles o institucions 

eclesiàstiques. D’entrada podem constatar que al segle XIV no existien les dues 

tradicions que trobarem més endavant. Totes les emissions de pugeses semblen 

adequar-se a un mateix patró conceptual: moneda menuda fiduciària i, per tant, amb 

obligació d’assegurar-la, però sense cap condició de supervisió dels comptes resultants. 

Les pugeses de llautó resultants d’aquest únic patró, eren considerades veritables 

monedes, o senzills instruments substitutoris de la moneda? Botet (1909, 93) creia que 

no eren considerades monedes: “les pugeses, més que com moneda pròpiament dita, 

eren considerades com moneda representativa, com signes de valor, y d’aquí l’obligació 

d’assegurar-les, això és, de canviar-les en moneda efectiva pròpiament dita”. Però, en 

canvi, és cert que els documents de 1328-1330 utilitzen el mot “moneta”; també és cert 

que tots els documents que coneixem foren atorgats per les altes autoritats del territori; 

i, finalment, també és certa l’existència de pugeses de titularitat comtal, a nom de la 

comtessa Teresa d’Entença i, per tant, mereixedores de ser considerades monedes de 

curs general, de ple dret. 

  Entenc que aquestes darreres evidències dificulten que cap senyor jurisdiccional, 

excepte el rei o el comte d’Urgell, pogués delegar o exercir una competència que no 

tenia. Perquè la fabricació de moneda era una regalia que cap senyor jurisdiccional es 

podia atribuir per si mateix. En el futur les coses canviarien, però sembla plausible 

pensar que en aquest moment inicial no es fes distinció jurídica entre moneda i 

instrument substitutori. De tota manera, aplicant la prudència exigible a la recerca 

numismàtica, caldrà estar atents a properes publicacions de fons documentals senyorials 
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 Matisant lleument aquesta afirmació, sí que és certa una tendència a substituir el mot moneda per 

altres denominacions (per exemple senyal, pellofa, pellerofa, menut groc, etc) en la documentació 

referida a les monedes municipals concordants amb la segona tradició exposada. 
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de l’època, especialment els relacionats amb el llinatge dels Montcada, senyors de les 

viles d’Aitona, Fraga i Mequinensa; o amb els del comtat de Pallars.
273

 

 

 

2.3.8. Concessionaris 

 

  Els concessionaris de les primeres autoritzacions monetàries locals de finals del 

segle XIII i mitjans del segle XIV es poden dividir en dos grups ben definits. El primer 

grup és el de les poblacions que, mitjançant els seus representants, obtingueren les 

llicències per a fabricar moneda pròpia. El segon grup són particulars que, a títol 

individual, però sempre en relació a una determinada població, obtingueren llicències 

semblants. Aquesta distinció és pròpia d’aquest període. En els segles posteriors totes 

les concessions monetàries seran atorgades a als governs municipals, i mai més a cap 

particular. 

  Cal remarcar una tendència detectada entre les actuacions monetàries conegudes: 

les concessions reials solien ser dirigides a poblacions, mentre que les concessions 

comtals solien ser atorgades a particulars. La taula mostrada a continuació és ben 

explícita, encara que cal aplicar-li la prudència lògica resultant de reconèixer 

l’escassetat (i segurament parcialitat) de documents escrits conservats. No tinc elements 

per avaluar el perquè d’aquesta tendència. Seria gratuït deduir, a partir de la taula 

mostrada, diferències d’estructura administrativa municipal entre les poblacions del 

comtat d’Urgell i les de sobirania reial. Els estudis sobre el primitiu desenvolupament 

de les institucions municipals en aquestes viles del comtat d’Urgell coincideixen a 

assenyalar que durant el darrer quart del segle XIII la majoria d’elles comptava amb 

estructures ben definides. Josep Maria Font Rius, respecte a Àger, diu que “en 1278, la 

comunidad vecinal de la villa de Ager se nos aparece ya claramente como una entidad 

municipal, con definidos perfiles y con sus instituciones fundamentales, en plena 

actuación dentro del ámbito de su competencia” (Font Rius, 1952: 120). A Àger, Pere 

Sanahuja (1961: 279) i Font Rius (1982b: 17) situen la creació de la Paeria ja en temps 

del comte Àlvar (1243-1268). En canvi, és diferent el cas de Vilanova de Meià, 

població que rebé una carta reial de poblament i franquícia en una data prou tardana, el 

12 de juliol de 1312, i de la que no es té constància documental escrita de l’existència 
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 Ambdós fons documentals pertanyen actualment a l’arxiu de la casa ducal de Medinacelli, 

microfilmats i depositats a l’Arxiu del Monestir de Poblet (AAP). 
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d’una organització municipal —una universitat— fins el 1328 (Bernaus / Sánchez, 

1999: 120-122). 

 

 

Taula 10 

Resum de concessions monetàries locals per tipus de concessionari (s. XIV) 

 
En cursiva les concessions no comprovades documentalment 

 

 

 Poblacions Particulars 

Concessions reials 

o vinculades a la 

casa reial 

Lleida 

Camarasa 

Cubells 

Fraga 

Mequinensa 

Tremp  

Aitona  

Vidal a Almenar  

Concessions comtals 

o vinculades a la 

casa comtal 

Castelló de Farfanya Ramon Cortit a Àger 

Ramon Burgès a Àger 

Ponç Cuc a Agramunt 

Ferrer a Agramunt 

Arnau de Cervera a Balaguer 

Pere Cornelles a Balaguer 

Ramon Porcell a Ponts 

Joan Pratbo a Castelló 

 

 

 

Poblacions concessionàries. Projectes i demografia 

 

  Independentment de la seva titularitat comtal o reial, les poblacions que emeteren 

moneda pròpia al segle XIV havien de reunir dues característiques: una era tenir un cert 

pes demogràfic, l’altre era disposar de projectes i d’obligacions oneroses, bé imposats 
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per obligació, bé decidits lliurement. Amb els pocs documents que coneixem per al 

segle XIV només podem recrear algunes d’aquestes actuacions relatives a la ciutat de 

Lleida. Així, la fabricació circulació de pugeses serviren, entre d’altres, per a fabricar un 

pou per a la ciutat (el 1340), destinar uns diners als damnificats d’un incendi passat i 

pagar la fusta que recentment havien comprat per a la reparació del pont (1366), pagar 

l’uniforme d’un sol color per als quatre missatgers de la ciutat (1402). És cert que es 

tracta de projectes anecdòtics i modestos, però condicionats a la fabricació continuada, 

encara que moderada, de monedes. 

  De les altres poblacions, només podem especular amb possibles motivacions 

propiciadores de la necessitat de buscar una capitalització ràpida de diner líquid. Al 

llarg del segle, de necessitats n’hi va haver, i en coneixem moltes. Per exemple, a 

Albesa l’any 1331 es va construir el pont de pedra amb quatre arcs sobre el riu Noguera 

Ribagorçana; entre 1360 i 1371 es va aixecar un retaule per a l’església parroquial, obra 

dels mestres escultors més reconeguts de l’època, els artistes de l’escola lleidatana de 

Cascalls; i amb les rendes que generava la vila (acompanyada d’alguna altra, 

generalment Menàrguens) durant el segle XIV es va mantenir econòmicament a les 

comtesses vídues d’Urgell (Bonales et alii, 2009: 105). A Almenar, la universitat va 

començar a comprar censals a partir de 1368: 9.000 sous per pagar uns deutes al comte 

d’Empúries; el 1373, un censal de 2.700 sous per pagar una multa per atacar el 

governador i un altre de 1.800 sous; el 1377, un censal de 900 sous per utilitat del comú 

i singulars; i el 1389 un altre de fins a 13.500 sous per a la construcció de muralles i 

adquisició d’armes (Forns, 2004: 519). A Balaguer, la construcció del convent de Sant 

Domènec i del seu claustre (desapareguts durant la guerra de 1413) es va iniciar l’any 

1323 (Sanahuja Vallverdú, 1984: 278). A Vilanova de Meià, el 1327 s’enllestí la porta 

de l’església parroquial de Sant Salvador, amb un notable treball escultòric (Bernaus / 

Sánchez, 1999: 122). A Agramunt, Ramon de Siscar creu documentar un 

desenvolupament important de la vila entre finals del segle XIII i  principis del XIV: 

“...todo lo cual indica que en todos los ramos y servicios públicos había tomado la 

población. Ni es aventurado atribuir a la misma época la construcción del sólido 

puente de piedra que da entrada a la villa por parte del rio Sió” (Siscar, 1887: 167-

168). 
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Identitat dels concessionaris particulars 

 

  ¿Qui eren aquests particulars que reberen les concessions monetàries directament 

del comte d’Urgell i del rei d’Aragó? Crusafont observà que era probable que la 

proliferació de concessions a particulars respongués a la necessitat dels reis i dels darrers 

comtes urgellencs de compensar d’alguna manera els seus fidels o els seus creditors 

(Crusafont, 1990: 53). De fet, però, fins fa poc no se sabia res de cap d’ells. I de la majoria 

que han estat identificats anteriorment, tampoc no se’n sap res encara.
274

  

  De tots ells, Ramon Cortit fou segurament el que més importància assolí dins 

l’administració reial-comtal d’Alfons el Benigne. Un Ramon Cortit, veí de Balaguer, havia 

obtingut del monarca consecutives concessions de franquícia perpètua entre 1321 i 

1322.
275

 Entre 1322 i 1324, Ramon Cortit consta com a senyor de Vallfogona i procurador 

a la vall d’Àger, en nom dels Infants Alfons i Teresa (Corredera, 1978: docs. 1208 i 

1219).
276

 Entre 1322 i 1323, Cortit participà en la compra dels castells de l’Ametlla i 

Montagre
277

 i l’any 1328 el propi rei confirmà la seva jurisdicció sobre el lloc 

d’Ametlla.
278

 El 1329, Ramon Cortit consta com a procurador del comtat d’Urgell i 

vescomtat d’Àger, càrrec que segurament exercí poc temps més.
279

 Entre 1331 i 1333, 

Ramon Cortit continuava sent el senyor de Vallfogona (Corredera, 1978: doc.1329). És 

possible que Ramon Cortit fos fill de Pere Cortit, que exercí de batlle de Balaguer cap el 

1309 (Corredera, 1978: doc.1076; Coy, 1906: 518-519). 

  Ramon Burgès, de qui coneixem una pugesa incusa atribuïda a Àger, consta com a 

batlle d’aquesta població l’any 1333.
280

 

  Ramon Porcell, que féu circular pugeses a Ponts l’any 1328, era segurament el 

batlle d’Altés (Bassella, Alt Urgell), l’any 1330.
281

 

  A Balaguer, un Arnau de Cervera exercia de notari públic de la Cort comtal l’any 

1308.
282

 Es podria tractar del mateix personatge que rebé la concessió del comte Ermengol 

per a fer circular pugeses a la ciutat. 
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 Vaig donar a conèixer aspectes de la identitat d’alguns d’aquests personatges en un article 

publicat a Acta numismàtica (Sanahuja, 2003a: 96-98), però encara són minoria entre els que 

sabem que reberen concessió reial o comtal per a fabricar moneda. 
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 ACA, Cancelleria Reial, Regs. 384, f. 164 i 386/387, f. 12. 
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 ACA, Cancelleria Reial, Reg. 427. 
277

 ACA, Cancelleria Reial, Reg. 388, f. 42. 
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 ACA, Cancelleria Reial, Reg. 476, f. 257. 
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 ACA, Cancelleria Reial, Reg. 545.  
280

 ABC, Fons d’Àger, Reg. 4270. 
281

 ACA, Cancelleria Reial, Reg. 545, f. 36. 
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  De Vidal d’Almenar sabem que era jutge del comtat d’Urgell i que l’any 1328 

inicià el projecte de construir uns molins a Almenar amb la protecció i salvaguarda del rei 

Alfons III (doc. 9) (Forns, 2004: 46).
283

 

Procés de municipalització 

 

  Miquel Crusafont creu que les concessions personals es van acabar quan els 

poders municipals aconseguiren prendre el control de le emissions monetàries locals. 

Segons ell, aquest procés és indubtable atès que considera les emissions monetàries del 

segle XV com a continuadores de les del segle XIV. És per això que afirma, per exemple, 

que “és cert que hi havia antecedents de concessions monetàries a favor de persones 

d’Agramunt, però això no equivalia a una concessió a la vila, malgrat que, com totes les 

altres concessions a particulars, aquelles acabessin per passar als municipis 

corresponents” (Crusafont, 2001: 80). De fet, però, aquest procés de municipalització 

sembla poder-se demostrar parcialment i, tan sols, en alguns casos, en aquells en els 

quals coneixem emissions de concessionaris privats i emissions a nom de la població o 

de titularitat compartida entre municipi i concessionari. És el cas d’Àger, Almenar, i 

Castelló de Farfanya. Però no és el cas de Balaguer, i són dubtosos els casos 

d’Agramunt i Ponts. Els processos coneguts o intuïts, com els esmentats, tampoc són 

processos completament clars, atès que el que sembla municipalitzar-se és la gestió de 

la moneda pròpia, i no pas necessàriament l’emissió. En definitiva, el procés de 

municipalització que justificaria una continuïtat de les emissions al llarg del temps, no 

és demostrat. Però, encara que fos, cal tenir en compte que una emissió monetària 

municipalitzada al segle XIV, dins l’entorn de la moneda jaquesa, difícilment podria 

recuperar-se al segle XV i considerar-la un precedent justificador i legalitzador de la 

continuació de noves emissions. De fet, ja veurem com al segle XV, totes les poblacions 

que iniciaren emissió de moneda pròpia, van començar el negoci sol·licitant el permís 

corresponent, i no pas argumentant un costum antic o una concessió temporal per a 

batre pugeses. 

  Segurament, un dels factors afavoridors dels casos de municipalització 

documentats (Àger) o apuntats (Almenar i Castelló de Farfanya) fou la creació i 
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 PPCB (doc. n. 7). 
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 A part dels documents 8 i 9 de l’apèndix documental, Forns (2004:46) ens assabenta d’altres 

permisos per a construir dos molins d’una roda a l’indret de la segle de Pinyana, conegut com 

Molins Sobirans, i que acabarien sent controlats per Vidal (ACA, Cancelleria Reial, Reg. 475, f. 

87; Reg. 483, f. 147-148). 
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arrelament del càrrec de clavari, que fou una institució municipal que no es desenvolupà 

fins ben entrat el segle XIV (Font Rius, 1982b: 628). Segons Josep Maria Font Rius, «el 

clavari era el auténtico administrador y contable de los fondos de la ciudad; a sus 

manos iban a parar todos los ingresos del municipio, y con ellos atendía los gastos 

ordinarios del mismo, contabilizando las correspondientes operaciones... ejercia de 

tesorero, custodio de los fondos dinerarios, y de todos los depósitos municipales” (Font 

Rius, 1982b: 629). De fet, el mateix autor conclou que fins a mitjans del XIV no es pot 

parlar d’una administració financera pròpia de les municipalitats (o potser perquè encara 

no s’havia establert el càrrec de clavari) ni tampoc d’una certa independència a l’hora 

d’emprendre projectes (Font Rius, 1982b: 635-636). Seria lògic que, un cop adquirides 

aquestes facultats, els consells municipal de les poblacions per on circulava moneda 

pròpia però que no controlaven, l’acabessin adquirint.  

 

 

2.3.9. Estimació de concessions, volum d’emissió i abast circulatori 

 

  El reduït nombre de documents coneguts fa difícil fer-nos la idea del nombre de 

concessions monetàries locals autoritzades, ni tampoc el veritable interval cronològic en 

que això succeí. Els tipus monetaris coneguts, sense comptar variants menors, són més 

de 75, i han estat relacionats amb un mínim d’11 poblacions segures i 8 de possibles o 

probables.  

  El volum de monedes fabricat sembla ser força reduït, al menys inicialment. Per 

exemple, a Àger, les emissions de Ramon Cortit de 1328-1329 fluctuaven entre 240 i 

740 sous (entre 11.520 i 35.520 exemplars). Francesc Fité (1985: 357) calcula que a la 

població hi vivien entre mil cinc-cents i dos-mil habitants abans de la pesta negra del 

1348. El volum de moneda fiduciària emesa equivalia, doncs, entre dos i quatre diners 

per cap, una quantitat molt petita i molt allunyada de les magnituds que trobarem en els 

volums d’emissió de moneda local dels segles posteriors. Ara bé, cal tenir en compte 

que algunes de les concessions permetien explícitament la circulació de les monedes per 

tot el comtat d’Urgell, i d’altres permetien fabricacions vitalícies als receptors dels 

permisos. És probable, doncs, que les successives emissions de pugeses s’anessin 

sumant en el conjunt de monedes en circulació. A propòsit d’aquesta possibilitat, 

coneixem prou bé l’evolució del nombre de monedes pròpies en circulació a Lleida. Els 

acords de fabricació coneguts esmenten sempre quantitats moderades: 30 lliures (28.800 
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pugeses) i 100 lliures (96.000 pugeses) per a una població de poc més de 1.200 focs 

(Codoin 12: 217-376). Però aquestes quantitats es van anar sumant, i l’octubre de 1371 

les autoritats lleidatanes van haver de retirar de la circulació 500 lliures, que aleshores 

equivalien a 720.000 monedes (doc. 35).
284

 Podem convenir, doncs, que abans de la 

retirada hi havia més de tres quarts de milió de pugeses de Lleida en circulació. 

 

 

2.3.10. Singularitat i paral·lelismes 

 

  És veritat que el fenomen monetari local descrit fins ara fou d’una magnitud 

moderada, i de poca repercussió territorial. Però, malgrat això, les pugeses jaqueses de 

Lleida i del comtat d’Urgell haurien de ser considerats els primers exemples de moneda 

menuda totalment fiduciària —d’aram o de llautó— encunyats a Europa, a excepció de 

les monedes musulmanes i bizantines o d’inspiració musulmana i bizantina (com els 

follari de la Sicília normanda del segle XII) (Grierson / Travaini, 1998: 76-140). Es 

tracta d’unes emissions molt anteriors a les de ceitils portuguesos, cap el 1435; o a les 

de cavalls napolitans, del 1472 (Teixeira de Aragão, 1874: I, 218; Grierson, 1991: 191; 

Grierson / Travaini, 1998: 370-375). Malgrat l’opinió legalista contrària expressada per 

Jaume Ribalta (1996), el cert és que, al menys en el cas del Comtat d’Urgell, la 

circulació de les pugeses no era restringida a una població, sinó que era estesa 

generalment a tot el Comtat. Fins i tot, algunes d’aquestes pugeses duen el nom de la 

màxima autoritat detentora de la regalia monetària, la comtessa Teresa d’Entença (1314-

1327). 

  Aquesta singularitat es referma pel fet de no conèixer altres exemples d’emissions 

de moneda menuda de caràcter local o municipal en cap dels estats veïns o propers de 

Catalunya. No es coneixen emissions a València, a Aragó (excepte els pocs casos 

esmentats relacionats amb l’emissió de pugeses jaqueses durant el segle XIV), a Navarra, 

a Castella,
285

 a Lleó, ni tampoc a França. Al regne de Mallorca, en canvi, es produïren 

emissions insulars, de funcionament semblant al de les emissions municipals coetànies, 
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 En aquell moment les pugeses valien una sisena part de diner jaquès, i no una quarta part com en 

dècades anteriors. Per tant: 1 lliura = 240 diners = 1.440 pugeses). 
285

 En l’entorn del regne de Castella i Lleó es poden considerar emissions de moneda local les 

efectuades a les Illes Canàries entre els segles XVI i XVIII (Lorenzo Arrocha, 1995; 1999), 

normalment sota  determinació i responsabilitat de les autoritats locals i, d’una manera menys 

evident, les efectuades, sota mandat de l’administració reial, per a circular a Orà, o el projecte 

aparentment no reeixit per a Ceuta, del segle XVII (Heiss, 1865; Dasi, 1950). 
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en dos casos: puntualment, a Menorca, durant el regnat d’Alfons el Magnànim, i d’una 

manera consolidada, a Eivissa, des del regnat de Carles I fins al segle XIX (Crusafont, 

1996c). Quelcom semblant succeí a Còrsega i a la Sardenya sota influència catalana, les 

quals, entre els segles XV i XVI, van veure circular monedes de comprovat origen 

municipal. Malgrat tot, no s’ha documentat la circulació de moneda local en cap 

d’aquestes illes del Mediterrani Occidental amb anterioritat al 1400. De fet, un possible 

referent a la Còrsega del segle XIII ha de ser producte d’un error d’interpretació.  

 

  Còrsega 

  Jean Malbrunot (2007), després de dos treballs preliminars de Michel Dhénin 

(1983) i Louis Doazan (1993), publicà una monografia assenyalant l’existència de 

quatre prototipus monetaris locals fabricats a Bonifacio, dos dels quals són d’inspiració 

genovesa i els altres dos de tipologia original, així com de dos tipus de contramarques 

(lletres A i B) que només apareixen a l’illa. Malbrunot proposà l’inici d’aquestes 

fabricacions locals el 1282, arran de la separació entre Còrsega i Gènova, i la seva 

decadència a partir del 1321, arran de la nova intervenció genovesa. De fet, però, tota la 

resta de notícies recollides per Malbrunot semblen desmentir aquesta cronologia. Les 

mencions escrites de moneda de Bonifacio es redueixen a la segona meitat del segle XV, 

i un cas de reaprofitament monetari confirma la circulació de la moneda pròpia durant la 

primera meitat del segle XVI. Vegeu, al capítol següent, les p. 410-412. 
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2.4. 

Annex. Dades objectives per a la identificació de les emissions 

 

 

 

  Joaquim Botet (1909: 92), coneixent només físicament les pugeses de Teresa 

d’Entença, ja intuïa que la resta d’emissions locals del segle XIII-XIV havien de ser 

fabricades mitjançant “senzilles y primes plaques de coure o de llautó encunyades d’una 

sola de les cares”. Nogensmenys, aquesta percepció no la generalitzava a les pugeses de 

Lleida. Botet considerava, segons criteris paleogràfics, que les pugeses lleidatanes 

incuses havien de ser les més modernes, del segle XV (Botet, 1909: 264). Seguint 

aquesta opinió, Ignasi Puig i Miquel Crusafont assajaren de situar cronològicament les 

pugeses de Lleida conegudes, basant-se en criteris paleogràfics i, com assenyalava 

Botet, els dos autors van situar les pugeses d’aram encunyades a dues cares al 

començament de la sèrie cronològica (Puig / Crusafont, 1981). 

 

 

2.4.1. Identificació de les emissions de la moneda pugesa de Lleida 

 

Classificacions prèvies 

 

  Avui en dia la catalogació de Crusafont i Puig (1981), matisada posteriorment pel 

mateix Crusafont (1997b: 97-100), continua sent la més acceptada i difosa. De fet, els 

intents anteriors, del propi Botet (1909) i de Tarragó (1936), semblaven molt poc 

fonamentats.
286

 L’encert de Crusafont i Puig fou el d’aplicar un criteri plausible basat en 

la identificació dels diferents tipus de lletres utilitzats a les llegendes de les monedes 

fabricades. Seguint aquest criteri, que podem anomenar paleogràfic, Crusafont i Puig 

observaren que algunes monedes presentaven un tipus de lletres que anomenen d’estil 

gòtic, mentre que d’altres mostraven lletres d’estil gòtic alterat, i unes darreres 

contenien lletres de pal recte (que anomenen posthumanístiques).
287

 Identificada 

                                                 
286

 Tarragó (1936), prenent com a exemple Pleyan (1873), assajà una ordenació cronològica basada 

en l’estil orrnamental del triple llir emblemàtic de la ciutat, comparant els que apareixen a les 

monedes amb els que apareixen en altres fonts (sobretot monumentals i sigil·logràfiques). 
287

 Cal fer una precisió sobre la denominació dels tipus de lletres que apareixen a les empremtes de 

les monedes. Tècnicament no se les pot agrupar segons les divisions tradicionals, per exemple, de 

lletra visigòtica, carolina, gòtica o humanística, ni tampoc en les variants de cursiva o librària, atès 
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l’escriptura, la seriació cronològica semblava molt fàcil: calia situar primer les pugeses 

amb lletra gòtica regular, i calia situar al final de tot les pugeses amb lletres 

humanístiques. D’aquesta manera s’abastava tot el ventall possible d’emissions 

lleidatanes entre els segles XIII i XVI. L’aparició de nous exemplars de pugeses 

lleidatanes desconegudes l’any 1981 va obligar Crusafont a revisar i matisar algunes 

conclusions del primer estudi. Algunes de les noves pugeses incuses calia situar-les, per 

l’estil, al principi de la sèrie sense, però, trencar el criteri paleogràfic com a ordenador 

cronològic (1997b: 97-100). 

  Fa uns anys, Josep Carles Balasch (2005) publicà un catàleg de la moneda pugesa 

en el qual va continuar el criteri proposat per Puig i Crusafont. Balasch va introduir 

algun petit canvi respecte a l’ordre d’aquells autors però, novament, sense preguntar-se 

sobre l’efectivitat del criteri elegit. Balasch, a més, introduí en el catàleg d’emissions 

legítimes algunes monedes originades per fosa, d’origen òbviament fraudulent, de 

resultes d’una mala comprensió de la documentació escrita coneguda.
288

 Pel que fa a 

l’ordenació definitiva del seu catàleg, Balasch va seguir la proposta de Crusafont i Puig 

i no en va discutir la validesa però, paradoxalment, en un apartat final assenyalava que 

“la gran copiositat de monedes del tipus 9 [la número 4 de l’ordenació de Puig i 

Crusafont] (i també, encara que no tant, del tipus 10) pot venir provocada... sobretot, 

perquè aquestes monedes no van ser retirades del circulant i foses, com succeïa amb les 

altres produccions obsoletes anteriors. Si hagués estat una emissió més antiga hauria 

estat retirada en la seva major part quan es van fer les recol·leccions de peces per 

fondre-les i substituir-les per tipus nous” (Balasch, 2005: 276). Entenia Balasch, com jo 

mateix, que difícilment la sèrie de pugeses més abundant avui en dia podia ser ubicada 

                                                                                                                                               
que no ens trobem davant de textos escrits sobre superfícies toves com el paper, el pergamí, o el 

papir. Les lletres de les monedes són empremtades sobre superfícies dures, metàl·liques, i això ens 

remet a l’epigrafia. En aquest sentit, per a l’època medieval, podem distingir entre lletres de 

tradició clàssica (que podem anomenar llatines però que cal distingir entre capitals quadrades o de 

pal recte i uncials o de traç corbat); i lletres d’inspiració gòtica, que presenten el característic traçat 

angulós i punxegut en lloc de corbes. No són rares les emissions que combinen lletres de diferents 

tipus a les llegendes i, fins i tot, encara que rarament, també apareixen algunes lletres minúscules. 
288

 Per exemple Josep Carles Balasch (2005: 275) creu en la literalitat de les preguntes i respostes de 

l’interrogatori de Pere Mas, inculpat de falsificació el 1482 “Item fonc interrogat si ell testes sabie 

ny presumie qui pot haver buydat quatre pugeses que li forent mostrades per lo veguer e si eren 

falses ni del cuny de la Ciutat. Qui respòs e dix que no sab ni presumex qui les ha buydades però 

que conex bé que són buydades, però que no són falses e que·s poden stirar a colp de martell e que 

són semblants al cuny de la ciutat e d’aquells cunys que ara darrerament Miquel Mas ha bastit. 

Interrogat si sab ell deposant que la Ciutat hage donada licència a algú per buydar pugeses 

d’aquella manera, qui respòs e dix que no sab tal cosa” (doc. 256). Per mi és clar que la darrera 

pregunta és retòrica i àdhuc irònica, atès que difícilment cap autoritat emissora encarregaria una 

fabricació de monedes foses (“buidades”). 
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entre les primeres emissions. Però malgrat aquesta deducció contradictòria, Balasch va 

mantenir l’ordenació proposada per Puig i Crusafont en el seu catàleg.  

 

 

Nova proposta d’ordenació cronològica 

 

  Després d’anys de recerca tinc la convicció que la paleografia no serveix per a 

datar, amb la precisió exigible, cap mena d’emissió monetària. Podria posar diversos i 

variats exemples, però em limitaré a mostrar dos casos especialment importants i 

propers a la recerca que estem tractant. 

  El primer exemple és el de les monedes fabricades a la seca de Barcelona durant 

el segle XVI, al llarg del qual simultaniegen llegendes gòtiques en l’argent i en el billó 

amb llegendes humanístiques en l’or. Més concretament, sense l’ajuda de la 

documentació escrita explícita, cap anàlisi paleogràfic hauria previst que els croats a 

nom de Ferran el Catòlic encara es batessin l’any 1584 amb llegendes gòtiques 

(Sanahuja: 1999a i 2000a). El segon exemple és molt més clar i proper. Fixem-nos que 

les pugeses que Puig i Crusafont classificaven com a més antigues —del 1300— per dur 

lletres gòtiques majúscules regulars duen un tipus de lletra molt semblant a l’emprat en 

els senyals de Tarragona atribuïts al regnat de Ferran el Catòlic —el 1491—,
289

 la qual 

cosa esdevé una paradoxa. O és que potser hauríem de deduir que l’escriptura 

evolucionava a Tarragona amb segles de retard respecte a Lleida? No es pot descartar, 

fins i tot, que algunes de les pugeses de Lleida i els senyals de Tarragona procedissin 

d’encunys fabricats per la mateixa persona. Fabricar encunys no deixava de ser una 

feina d’especialistes, i els especialistes sovint eren cridats d’una població a una altra. No 

sabem qui fou l’autor d’aquells encunys, però no havia de ser necessàriament ningú de 

Lleida ni de Tarragona, podria ser algú vingut de l’estranger. I potser aquell especialista 

conservava els punxons i matrius, necessaris per a gravar les lletres als encunys, del seu 

avi, també especialista, cinquanta anys enrere. O pot ser que alguna població reutilitzés 

uns encunys fabricats molt de temps abans per engegar una nova emissió de 

monedes.
290

 El nombre de variables possibles és tan elevat que impossibilita la 
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 Sobre els senyals de Tarragona del segle XV, vegeu més endavant, p. 371-374 i 725-726. 
290

 A Lleida mateix es documenta un cas claríssim: durant la guerra dels Segadors, el 1640, la ciutat 

ordenà fabricar monedes d’argent de valor d’un ral o croat i reaprofità, modificant-lo, un encuny de 

revers utilitzat per a fabricar monedes durant la guerra de la Generalitat contra Joan II (Crusafont, 

2001: 135-136), gairebé dos-cents anys després. 
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paleografia com a disciplina hàbil en la datació de sèries i peces individuals 

numismàtiques, al menys amb la precisió que necessitem en aquests casos.
291

 

  He intentat establir una nova proposta d’ordenació cronològica de les pugeses de 

Lleida basant-me en dos criteris que fins ara no havien estat considerats per cap autor: 

l’anàlisi de la documentació escrita, i l’evolució de les característiques físiques de les 

monedes i dels sistemes de fabricació. La meva hipòtesi és que totes les pugeses 

lleidatanes anteriors a la Guerra Civil del segle XV podrien ser peces incuses de llautó, 

que potser no es van encunyar pugeses de coure a dues cares fins força anys més tard, 

entre 1483 i 1493; i que durant el segle XVI la fabricació i circulació de pugeses podria 

haver estat testimonial o merament puntual. Al contrari dels autors precedents,
292

 crec 

que cal diferenciar les monedes encunyades en llautó de les encunyades en coure, ja que 

el canvi de color de les monedes fabricades podia ser un element clau per als usuaris a 

l’hora de distingir la seva autenticitat o validesa en un moment determinat. Joaquim 

Botet (1909: 262-268) coneixia 18 tipus de pugeses distintes; Miquel Crusafont i Ignasi 

Puig (1981) redactaren la seva proposta coneixent-ne 27; el mateix Crusafont (2009) 

publicà al seu Catàleg General fins a 37 tipus distints, comptant algunes variants; entre 

mig, Josep Carles Balasch (2005: 17) arribà a catalogar 57 tipus diferents, encara que 

alguns d’ells cal considerar-los falsificacions d’època. Jo n’he considerat 17, però sense 

comptar variants d’encuny. 

  Malauradament no abunden els documents coneguts sobre la moneda pugesa de 

Lleida i, encara menys, els que proporcionen informació sobre les característiques 

físiques de les monedes o llur processos de fabricació. Els que coneixem ens assabenten 

que: 

  a.- El 1366 es fabriquen pugeses “als motles acostumats” (doc. 32). 

  b.- El 13 d’octubre de 1371 hom acordà retirar de la circulació 500 lliures jaqueses 

de pugeses (720.000 exemplars) i dipositar-les, tancades en una caixa, al monestir de 

Poblet) (doc. 35). Podem convenir que si les pugeses eren peces incuses de 0,50 grams 
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 De fet, les meves reserves no són gens allunyades d’allò que advertien Crusafont i Puig (1981: 

148-149) a l’explicar que havien intentat comparar la tipografia de les pugeses de Lleida amb la 

d’altres sèries monetàries coetànies però que havia resultat impossible: “la tasca ha resultat 

infructuosa, ja que les llegendes dels croats de Barcelona —úniques peces numismàtiques que 

s’encunyen durant tot el període que estudiem aquí— gairebé no evolucionen en els elements 

constitutius de les seves lletres”.  
292

 Ni Tarragó (1936) ni Balasch (2005), han tingut en compte el canvi de color de les monedes  a 

l’hora de diferenciar emissions. Aquesta pràctica diferenciadora no és inèdita a casa nostra: 

s’utilitzà a Vic entre 1511 i 1512 per distingir dues emissions consecutives fabricades amb el 

mateix encuny (Sanahuja, 1999c: 390-391).  
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cadascuna, aleshores era factible desar-ne tres quarts de milió d’exemplars (360 kgs.) en 

una caixa. En canvi, si les pugeses fossin peces encunyades, a dues cares, de 3 grams 

cadascuna, el fet de transportar les 720.000 (2.160 kgs) i intentar ficar-les en una caixa 

deuria ser molt dificultós, sinó impensable.
293

   

  c.- El 1402 els framenors fabriquen ells mateixos una partida de pugeses (doc. 

41), el que podria fer pensar que són peces incuses, per ser de fàcil fabricació. 

  d.- El 1406 un testimoni és acusat de “ab alguns còmplices seus feyen 

amagadament pugeses sots la emprempta [en singular] de la dita ciutat de Lleida” (doc. 

44).  

  e.- El 1434 trobem una notícia important. El Consell acorda substituir les pugeses 

de llautó per unes altres del mateix metall però que pesen aproximadament el doble 

(“vint sous tornaven a deu poch mes”) (docs. 55-56). La informació és prou clara: no es 

pot referir a dues emissions de pugeses encunyades a dues cares perquè no coneixem 

emissions d’aquest tipus amb els pesos tan dispars; però tampoc es pot referir a la 

substitució de pugeses incuses per pugeses encunyades, car la diferència de pes seria 

molt més elevada. Només pot tractar-se de dues emissions d’incuses, una primera de 

petita i una segona de més gran que pesés una mica menys del doble que la primera. 

Coneixem peces d’aquestes característiques? Certament, es coneixen unes emissions 

d’incuses que pesen 0,35 grams i unes altres que pesen 0,6 grams. Per arribar aquí hem 

hagut d’observar les monedes però, de fet, el mateix Consell lleidatà ens avançava la 

solució a l’enigma quan, al mateix document, es feia ressò que havia estat impossible 

que el llautó amb el que s’havien fabricat les noves peces tingués un pes uniforme (“E 

vist per practica que lo lautó de que·s fan les dites pugeses no·s pot haure tot d’un pes 

car lo un pese més que l’altre”). Aquesta dificultat tècnica mostrada pel Consell 

s’explica només en el cas que les peces es fabriquessin sobre planxes de llautó, que no 

sempre es podien adquirir del mateix gruix.
294

 Malgrat tot, Josep Carles Balasch (2005: 

276) creia que es tractava de monedes encunyades, i no pas incuses. Segons ell les 

antigues tenien un mòdul de 17 mm., i les noves el tenien de 20 mm., però aquesta 

proporció no és l’assenyalada pel document. D’altra banda, el propi Balasch (2005: 31) 

                                                 
293

 Els pesos de les pugeses han estat obtinguts a partir del recull de Josep Carles Balasch (2005). 
294

 El tema del gruix de les planxes de llautó apareix en algunes actuacions monetàries locals 

conegudes de segles posteriors. Potser el cas més ben documentat és el de Reus de 1705, quan una 

emissió de monedes incuses recentment iniciada va haver de paralitzar-se perquè la planxa de 

llautó era massa gruixuda i no sortia a compte la fabricació (Sanahuja, 2005b: 76-77). 
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publica un exemplar, inicialment incús, picat dos cops, un a cada cara, amb dos encunys 

diferents, que devia formar part d’alguna mena d’assaig o error. Precisament, aquests 

dos encunys es corresponen als tipus que jo identifico com a protagonistes del canvi i 

renovació de l’any 1434 (tipus 5 i 6 de la meva classificació), i l’exemplar repicat 

demostra que aquests encunys s’utilitzaren coetàniament o consecutiva. Encara més, he 

localitzat un segon exemplar de pugesa incusa picada amb dos encunys diferents a cada 

cara (Lle-4e) que no és del mateix tipus del publicat per Balasch, sinó que presenta la 

combinació d’encunys de les emissions 4 i 5 de la meva classificació 

  f.- El 1435 es diu que ha estat robat l’encuny (en singular) de fer pugeses, fet que 

confirma que les pugeses d’aquest temps eren incuses (doc. 57). 

  g.- El 1457 es parla “d’emprenta o motlle”, en singular (doc. 72). 

  h.- Durant la Guerra, l’any 1465, la seca de Lleida fabricà moneda per compte del rei 

Joan II, sota la direcció del mestre Jaume Mas. A finals de l’any 1468, el Consell lleidatà 

acordà fer una nova emissió de pugeses per pal·liar la manca de moneda fraccionària (doc. 

143) “remetent axí per veure e resconèxer aquelles com fer-les fer”. És probable que per 

primer cop s’optés per a fabricar pugeses encunyades a dues cares, atès que feia pocs anys 

s’havien instal·lat especialistes en la fabricació de moneda i s’havien fabricat els sisens i 

els croats d’argent. 

  i.- El 1479, un document de Cervera ens assabenta de la retirada i substitució de 

les pugeses lleidatanes (doc. 234).  

  j.- El 1482, a l’interrogatori d’un falsificador, es diu que les pugeses autèntiques 

eren encunyades i no foses, i que eren de llautó i no courejaven (doc. 256). Sembla clar, 

doncs, que l’emissió acordada el 1479 va produir pugeses encunyades a dues cares, 

encara de llautó. 

  k.- El 1483 Tàrrega reaprofita una partida de pugeses de Lleida desmonetitzades. 

Crusafont identificà un d’aquests exemplars, que duen un escudet amb àliga bicèfala 

(Crusafont, 2009: n. 3.874). Tot i que descriu la peça com a incusa d’aram, el cert és 

que ha de ser de llautó, perquè el tipus de lletra que du coincideix amb les pugeses que 

el mateix Crusafont assenyala com de llautó (Crusafont, 2009: n. 3.762). El mateix any, 

i per tal de substituir les pugeses desmonetitzades, el Consell lleidatà acordà una nova 

fabricació de pugeses “de bon metall i del cuny bo” (doc. 261).  
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  l.- El 1486 trobem un nou acord de fabricar 100 lliures de pugeses bones, grosses i 

de bon aram (doc. 302). Aquest és el primer document que ens esmenta l’aram en la 

fabricació de les pugeses. Potser és una casualitat, però aquesta data no és gens 

allunyada de les dates conegudes per altres poblacions que començaren a utilitzar l’aram 

per a les seves monedes en substitució d’altres metalls més tous com el llautó o el plom: 

Cervera (1484), Tàrrega (1483), L’Albi (1484). 

  m.- La darrera notícia contrastada que coneixem és del 1495: A Cervera hi havia 

una partida de pugeses desmonetitzades que hom resolgué fondre-les per a fer una 

campana.  És obvi que ens falta més informació. D’una banda sabem que el redreç 

monetari de 1492-1494 obligà el cessament de totes les emissions locals catalanes, però 

aquesta ordre no afectava per força el privilegi peculiar de la ciutat de Lleida. En aquest 

sentit, les pugeses desmonetitzades del 1495 podien haver estat substituïdes per unes 

altres, o també podien haver esdevingut les darreres pugeses en circulació.
295

  

  n.- Un document de la Paeria del 1517 avalua els ardits francesos en circulació al 

for de set pugeses cadascun (1 ¾ diner) (doc. 442). És un indici de la necessitat de la 

circulació efectiva de pugeses per a poder completar el canvi de moneda, però no és cap 

prova concloent de que fabricar pugeses per solucionar aquest inconvenient fos una 

actuació rentable. 

  o.- Josep Pleyan (1873: 207) afirmava que “(la pugesa) se acuñaba todavía bien 

entrado el siglo XVI, pues en un Consejo General, no sabemos precisamente ahora el 

año, acordo éste por la falta que de ella se notaba para hacer limosnas y atender a las 

compras de poco valor, se mandase fabricar desde vint-e-cinch liures fins a cent”. De 

fet, però, el document en qüestió s’assembla massa a un altre datat el 1486 (doc. 302) i, 

per tant, deu tractar-se d’un error. 

  p.- De fet, l’únic document que sembla assenyalar la fabricació i circulació de 

pugeses lleidatanes durant el segle XVI és, precisament, el darrer de tots: la petició a les 

Corts de Barcelona del 1599 que el Consell lleidatà va fer per a poder fabricar menuts 

(doc. 645). En aquest manifest es diu, textualment, “Item, attès la dita ciutat de Lleyda 

de llarch temps ensà fa y acostuma fer pugeses, quatre de les quals fan un diner y és 

moneda inútil per al corrent temps”. Però aquesta referència l’hem de prendre com una 

                                                 
295

 Joaquim Botet (1909: 264) intuïa que les pugeses de Lleida havien d’haver acabat aviat. Ell no les 

feia passar del regnat de Joan II, ja que no coneixia la documentació municipal de l’època de 

Ferran II. Maria José Vilalta (2003), en una extensa monografia sobre la Lleida del segle XVI, no fa 

cap menció a la moneda pugesa de la ciutat. 
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mera fossilització. De fet, en el primer acord pres pel Consell lleidatà l’any 1589 (deu 

anys abans), de demanar privilegi reial per a fabricar menuts, s’hi afegia l’ordre que a la 

Taula de Canvi de la ciutat només s’admetessin menuts barcelonins, gironins, 

aragonesos i valencians, sense cap referència a la moneda pugesa (doc. 634). 

 

  Els documents del segle XIV que ens assabenten de les quantitats encunyades ens 

parlen d’emissions curtes de 100 lliures, però això sí, que s’anaven sumant en el 

circulant. L’any 1371, la retirada de 500 lliures jaqueses de la circulació suposava 

retirar 720.000 monedes (1 lliura = 240 diners; 1 diner = 6 pugeses). A la hipòtesi 

proposada es pot criticar el fet que les monedes incuses són molt escasses avui en dia, 

però que l’any 1371 hi havia més de tres quarts de milió de peces en circulació. Les 

dues dades semblen contradictòries, però no ho són tant si tenim en compte que les 

emissions s’anaven retirant de manera eficient i que amb les monedes recollides es 

fabricava la següent emissió de pugeses. Al final, el llautó de les pugeses incuses, un 

cop retirades de la circulació i recanviades, va servir per a fabricar les pugeses 

encunyades de llautó. 

  Les dades —molt escasses— obtingudes de l’arqueologia no contradiuen tampoc 

aquesta proposta d’ordenació i, fins i tot, en algun cas semblen refermar-la. Per 

exemple, a les excavacions de l’antic barri de Cappont (Garcia Biosca / Payà,1999), 

habitat fins poc després la guerra contra Joan II (1472) van aparèixer dues pugeses 

incuses del tipus 7 (tipus 28 de Balasch), les quals, com reconeix el propi Balasch 

“difícilment podrien ser posteriors” (Balasch, 2005: 278). Un altre tresor, assenyalat per 

Balasch però sense mencionar procedència, podria contenir croats d’Alfons el 

Magnànim (1416-1458) i pugeses incuses sense circular del tipus 6 (29 de Balasch). 

Finalment, una darrera informació, suministrada oralment i recollida per Balasch, 

assenyala troballes casuals de pugeses incuses de llegenda curta (LEYDA) en llogarets 

despoblats arran de la pesta de 1348 (Balasch, 2005: 278). Totes tres informacions, que 

són les úniques publicades, coincideixen en línies generals, amb l’ordenació que he 

proposat llegint els documents i prioritzant l’evolució de les tècniques de fabricació. 

  Mentre no apareguin nous documents, podem convenir que els que coneixem no 

contradiuen la nova teoria proposada. El document menys propici és precisament el 

primer, del 1366, perquè parla de motlles, en plural, i aquesta expressió ens pot remetre, 
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encara que no forçosament, a l’encunyació a dues cares. La nova ordenació cronològica 

que en resulta hauria de ser aquesta: 

 

Taula 11 

Proposta resumida d’ordenació cronològica de les emissions de pugeses de Lleida 

 

 

Inici       Final       Característiques 

 

1298 (1296/1299)  1434        Incuses de llautó. mòdul petit.  

1434       1468 (1457/1479)   Incuses de llautó, mòdul gran. 

1468 (1457/1479)  1483        Encunyades de llautó.  

1483       1493 (1493/1525)   Encunyades d’aram. 

s. XVI       s. XVI       Encunyades d’aram, mòdul petit 

 

 

  Malgrat tot, és evident que la nova proposta no resol tots els dubtes. N’hi ha dos 

de particularment inquietants. Un és constatar que, atesa l’evidència numismàtica 

actual, és molt agosarat creure que les emissions de pugeses batudes a dues cares 

s’iniciaren en una data tan tardana com el 1468. Però, com a mínim, també es pot adduir 

que moltes de les pugeses que presenten llegendes estrafetes o un estil particular poden 

ser falsificacions d’època. Això ja elimina un bon nombre de varietats d’encuny que ara 

per ara encara es tenen per autèntiques. El segon dubte és, encara, com atribuir les 

incorrectament anomenades mitges pugeses.
296

 Es tracta d’unes peces enigmàtiques, 

anepígrafes, encunyades a dues cares però de mòdul força petit, amb un estil molt 

diferent del que retrobem a la resta de monedes lleidatanes. El més probable és que 

pertanyin a algun episodi no documentat de la primera meitat del segle XVI. Ho podem 

deduir de l’existència d’alguns exemplars de pugeses d’aram, sobretot del tipus 15 —

que és el més modern dels que he considerat legítims—, retallats, segurament, per fer-

los passar com pugeses d’aquesta emissió petita i anepígrafa.  

  Per tant, rebutjant les possibles falsificacions, segons el meu criteri,
297

 la taula de 

concordances de tipus resultant és la que segueix (els números en negreta concorden 

amb el catàleg de l’Apèndix 3): 

                                                 
296

 Vegeu més amunt, a les p. 137-138, sobre la incorrecta denominació, 
297

 El criteri és que, atesa la documentació escrita, deuen sobreviure moltíssimes pugeses falses 

d’època. Algunes emissions fraudulentes podrien haver estat importants. Les pugeses que jo he 
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Taula 12 

Concordances amb la nova proposta d’ordenació de les pugeses de Lleida 

 

 

Sanahuja 

(2013) 
Ø Metall Tècnica 

Inici 

Lleg. 

Botet 

(1909) 

Crusafont / 

Puig 

(1981) 

Balasch 

(2005) 

Crusafont 

(2009) 

1298-1434 

1 16-17 ? Incusa LEYDA no no 25 3.763 

2  16 ? Incusa LEYDA no no 14 3.748 

3 15 ? Incusa LEYDA no no 15-16 3.748a 

4 15 ? Incusa LEYDA no no 30-31 no 

5 16 ? Incusa LEYDA 394 16 36 3.764 

1434-1468 (1457/1479) 

6 18-19 ? Incusa LEYDA 396 17 29 3.765 

7 19 ? Incusa PUGESA no 12 28 3.759 

8 19 Llautó Incusa PUGES 395 14 35 3.761 

(1457/1479) 1468-1483 

9 19 Llautó Encuny PUGES 385 15 34 3762 

10 20-21 Llautó Encuny PUGESA 383-84 2 i 10 1-5,  

7-8, 11 

3750 

3757 

11 19-20 Llautó Encuny PUGESA 387-88 13 32-33 3760-60a 

1483-(1493/1525) 

12 20-21 Coure Encuny PUGESA 386 4 10, 11, 

9B/E 

3752-53 

13 19-20 Coure Encuny PUGESA 380 5-8 

 

17-20 

22-23 

3754-55 

14 19 Coure Encuny PUGESA 391-92 23-24 47-49 3770-71 

15 17 Coure Encuny PUGESA 389-90 1 12-13 3749 

Incertes (puntualment s. XVI?) 

16 15 Coure Encuny -- 382 25-26 51-57 3772 

Falses 

Balasch (2005):  6, 9A, 9C-D, 21, 24, 26-27, 37-46, 50 

Crusafont (2009): 3754a-c, 3756, 3758, 3766-3769 

 

                                                                                                                                               
considerat falses i que són menys evidents són les n. 26-27, 37 a 46 i 50 del Catàleg de Balasch 

(2005). Òbviament em podria equivocar, però per a certificar el meu error haurà d’aparèixer un 

enllaç d’encunys entre aquest grup de monedes i el grup de les que he considerat legítimes. 

Balasch només va localitzar enllaços d’encunys dins del mateix grup que he considerat de 

falsificacions. 
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  Josep Carles Balasch (2005: 21) afirma que la pugesa de Lleida “hauria tingut una 

durada ininterrompuda de més de 350 anys”. De ser certa la nova hipòtesi restrictiva, 

segons la qual la finalització del curs de les pugeses podria no allunyar-se de l’any 

1500, haurem de corregir la sentència i reduir l’espai temporal a poc més de dos-cents 

anys, això sí, de continuada circulació. 

 

 

 

2.4.2. Identificació de les emissions de pugeses d’altres poblacions 

 

  En primer lloc, l’àmbit geogràfic on situar les poblacions emissores de moneda en 

aquest període cal restringir-lo al comtat efectiu d’Urgell, als comtats de Pallars i 

Ribagorça, a les marques reials de Cubells i Camarasa, i al territori de la ciutat de 

Lleida, amb l’afegit de Fraga i Mequinensa, que encara pertanyien a Catalunya l’any 

1350.  

 

 

Concessions reials a poblacions 

 

  Hem vist que les concessions reials han estat gairebé sempre dirigides a 

universitats i els seus Consells representatius. És lògic, doncs, que les monedes 

resultants duguin exclusivament l’emblema heràldic i/o el nom de la població emissora. 

Són els casos de Lleida, Fraga, Mequinensa, Cubells, i els de Vilanova de Meià i 

Tremp, en el cas que es confirmessin. L’única excepció coneguda és el cas d’Almenar, 

on es coneix una concessió personal atorgada l’any 1328, i que podria ser un cas inicial 

o esporàdic. 

  Un altre indicador per a considerar una població com a possible emissora de 

moneda pròpia és la seva capacitat demogràfica. He argumentat anteriorment que la 

necessitat de moneda menuda fraccionària es correspon amb un creixement de les 

estructures municipals i de les obligacions i deures dels habitants d’una població 

determinada. És lògic, doncs, que l’emissió de moneda pròpia només tingui sentit 

pràctic en aquelles poblacions que reuneixi una població considerable. Difícilment una 

població amb menys de 50 focs a l’època pot ser considerada una possible candidata a 

ser població emissora de moneda pròpia. 



 

- 277 - 

 

Taula 13 

Alta jurisdicció reial (nombre de focs)
 298

 

 
En cursiva poblacions no senyorejades directament per la casa reial 

 

        Població     Focs    Emissió   

Lleida     1.213    Segura 

Fraga         495    Segura  

Tremp         194    Probable 

Graus        143    Probable 

Alcarràs        114 

Almenar        113    Segura 

Alguaire        109 

Vilanova de Meià      99    Segura 

Cubells           89    Segura 

Maials          83 

Gerri           82 

Camarasa          73    Probable 

Aitona          52    Possible 

Seròs           52  

 

 

Concessions comtals a particulars i/o a poblacions 

 

  No són poblacions susceptibles d’haver emès moneda pròpia en aquesta època les 

que resten fora dels límits efectius del comtat d’Urgell, encara que tradicionalment se 

les hi hagi relacionat. Em refereixo, sobretot, als casos de Tàrrega, Cervera, Bellpuig 

d’Urgell o Anglesola, que mai no van restar sota la jurisdicció dels comtes urgellencs ni 

tampoc van tenir mai la moneda jaquesa com a moneda oficial. No crec probable que les 

poblacions i els territoris que en segles anteriors havien format part del comtat d’Urgell, 

                                                 
298

 Les dades són extretes de Codoin 12 (217-376) i del treball d’Esther Redondo (2003). L’edició 

del Codoin 12
 
és el llibre titulat Rentas reales en 1315 de cataluña, Valencia y Aragón, però de fet, 

el contingut recopilat dels senyorius jurisdiccionals i dels focs és posterior. El fogatge, general, és 

del 1378 i, per tant, posterior al descens brusc de la població causat per la pesta del 1348. Els casos 

de Fraga, Graus i Almenar han estat ampliats gràcies a altres fonts publicades (Forns, 2011: 

Salleras, 2006: 172; Boix, 1995). El fogatge de Graus és del 1381. 
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però que ho havien deixat de ser a la pràctica o de ple dret, puguin ser tampoc 

susceptibles d’haver emès moneda pròpia. És el cas de les poblacions de l’Urgellet (la 

Seu, Organyà, Oliana, Castellbò), i de bona part de l’actual Solsonès (Solsona, Sant 

Llorenç de Morunys). En canvi, és probable que les poblacions integrades dins del 

comtat d’Urgell però sotmeses a jurisdiccions distintes de la comtal, puguin haver estat 

poblacions emissores. Aquest seria el cas, específicament, de Guissona i Sanaüja, 

senyorejades pel bisbe de la Seu (Català Roca, 1979: II, 700).  

  Pel que fa a la tipologia, podem convenir que les successives emissions d’una 

mateixa població podrien compartir característiques pròpies distintes de les de les 

emissions d’altres llocs. És el cas de la bordura d’escacs que he atribuït a Balaguer 

exclusivament, i no pas a un conjunt indeterminat de poblacions del comtat. És també el 

cas de les dues monedes conegudes d’Àger, fetes per dos concessionaris diferents, però 

que comparteixen un castell com a element central, identificador heràldic de la vila. 

Aquestes característiques, que podrien atènyer també les dimensions i la morfologia de 

les peces, s’haurien de tenir en compte a l’hora d’intentar situar geogràficament i 

cronològica qualsevol exemplar identificat. 

  Com he argumentat a propòsit de les poblacions de jurisdicció reial, cal tenir en 

compte la demografia de les poblacions susceptibles de ser considerades emissores de 

moneda, bé municipalment, bé a través d’un concessionari: 
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Taula 14 

Alta jurisdicció comtal d’Urgell (nombre de focs)
299

 

 
En cursiva poblacions no senyorejades directament per la família comtal 

 

 

Població       Focs      Emissió 

          1378  1386        

 

Balaguer      344     654    Segura 

Castelló de Farfanya  155       Segura 

Sanaüja       104       Possible 

Albesa         97      266   Possible 

Àger       105      186   Segura 

Algerri         72 

Guissona        70       Possible 

Agramunt        67       Segura  

Ponts         65      158   Segura 

 

 

Concessions senyorials 

 

  No s’ha verificat cap cas de concessió monetària senyorial en aquest període. En 

qualsevol cas, sembla raonable que l’aparició d’elements heràldics de la senyoria 

eminent en una moneda tampoc hagi d’indicar forçosament que el permís ha estat 

concedit per ella, sinó que pot voler significar, exclusivament, un reconeixement 

identitari. 

 

 

Monedes pendents d’atribuir i paranys d’atribució 

 

  Al catàleg de tipus monetaris que he inclòs a l’apèndix 3 apareix una gran 

quantitat de monedes atribuïdes a aquest període però sense haver estat classificades 

                                                 
299

 Vegeu la nota anterior. El fogatge comtal del 1386 fou assenyalat per Flocel Sabaté Curull (1985: 

31 i nota 55) per a indicar que les xifres reals de població podrien ser superiors a les documentades 

al fogatge general de 1378. Les dades han estat extretes de la monografia de Jacinto Bonales, Luis 

Marí i Victor Revilla (Bonales et alii, 2009: 108). 
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com a pertanyents a una o altra població. Concretament, he catalogat fins a 26 tipus 

monetaris sense identificar. Aquest nombre important ens assabenta de la magnitud 

veritable d’un fenomen que coneixem per uns pocs documents. 

  A l’hora d’intentar atribuir i catalogar els exemplars monetaris coneguts cal evitar 

dos paranys específics que no són sempre fàcils d’esquivar. El primer és no confondre 

una moneda incusa del segle XIV amb d’altres emissions també incuses dels segles 

posteriors. La distinció no és fàcil perquè sovint els tipus empremtats duen molt poca 

informació o, fins i tot, mantenen trets arcaïtzants en les lletres o en el símbols. Fruit de 

l’experiència, he confegit un petit llistat de condicions a tenir en compte que semblen 

ajudar a l’hora d’ubicar en el temps les monedes conegudes: 

  1.- Podria ser que, abans de 1350, les pugeses jaqueses, incloses les de Lleida, 

fossin fabricades molt majoritàriament en aram, i no pas en llautó. 

  2.- Una moneda fabricada al segle XIV difícilment conserva traces del seu color 

original, sinó que mostra una pàtina producte del pas del temps i el contacte amb altres 

elements modificadors del color de la superfície. Per tant, una moneda incusa de color 

clarament groc s’haurà conservat en un lloc sà i estalvi —un calaix, una capsa—, durant 

no massa temps, i fàcilment es pot atribuir al segle XVII. 

  3.- Alguns dels atributs que presenten les monedes només són documentats al 

segle XIV. Mentre no apareguin nous documents no és lògic considerar que aquests 

atributs es repetissin els segles posteriors. És el cas de la forma quadrada d’algunes 

incuses, o el fet de dur noms de concessionaris particulars. No s’ha documentat cap 

d’aquests casos al segle XV, per exemple. 

  4.- Els encunys de les monedes que duen un element heràldic central i una 

llegenda al voltant són inspirats en els segells de lacrar d’ús personal o comunitari de 

l’època. És una característica que s’observa a l’hora de comparar els segells conservats 

del segle XIV amb algunes empremtes de moneda.
300

 Molt sovint, comparteixen fins i tot 

les dimensions, de manera que es pot arribar a pensar que el mateix estri que s’utilitzava 

per a segellar la cera, havia servit per encunyar una fina xapa d’aram. És clar que això 

no sembla possible, atès que els segells manuals que s’han conservat semblen massa 

delicats per a poder ésser colpejats amb força en el moment d’empremtar una xapa 

                                                 
300

 Vegeu l’ampli recull de segells descrits i il·lustrats per Ferran de Sagarra (1922), així com els 

textos introductoris del volum I, on descriu de manera sintètica l’evolució de les formes i mides 

dels segells reials, comtals, eclesiàstics, personals, municipals, i institucionals, de la Catalunya  

medieval i moderna. 
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metàl·lica. En resum, la sigil·lografia pot esdevenir una bona font complementària per a 

intentar datar les monedes incuses conegudes. Ara bé, cal aplicar-hi les mateixes 

reflexions exposades en el capítol introductori a propòsit de la credibilitat de la 

informació obtinguda de les empremtes de les monedes. Així, cal tenir en compte que 

un segell podia utilitzar-se durant molt de temps, dècades o potser algun segle, després 

d’haver estat fabricat. O també que l’autor del segell s’inspirés en elements arcaics a 

l’hora de fabricar-lo, o en elements innovadors, distints dels empremtats a les monedes, 

fabricats per un altre especialista.  

 

  Un segon parany és l’existència de falsificacions. A totes les èpoques es 

documenten falsificacions monetàries. No coneixem cap cas documentat de falsificació 

monetària de moneda local al segle XIV, però n’hi devia haver. Es dedueix del fet que, 

des del segle XV ençà, la falsificació de moneda local va ser constant i continuada. Al 

catàleg de l’apèndix 3 he assenyalat dos probables casos producte de la falsificació 

(vegeu els n. Fra-f1 i Tre-f1). És fàcil, però, que n’hi hagi molts més, i que alguns d’ells 

hagin passat desapercebuts. Com he exposat a la introducció, les bones falsificacions 

són difícils de detectar en casos d’emissions poc estudiades. 
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2.5. 

Recapitulació. Àmbit geogràfic i abast cronològic 

 

 

 

  Tot sembla indicar que el primer permís reial per a poder fabricar moneda local 

fou concedit a la ciutat de Lleida poc abans de 1298. És probable que aquest permís, que 

no s’ha conservat, fos concedit a perpetuïtat. Aquest privilegi de perpetuïtat no es 

repetiria en cap altra concessió monetària futura. La prudència aconsella dubtar dels 

termes de qualsevol document no retrobat —perquè podria no haver existit mai—, però 

de no existir aquesta clàusula de perpetuïtat, sembla clar que la ciutat de Lleida hagués 

encunyat diners menuts o doblers en lloc de pugeses durant el segle XV, com ho van fer 

tota la resta de poblacions emissores de moneda municipal.  

  A imitació de Lleida, altres universitats i Consells municipals, i també alguns 

particulars, reberen concessions monetàries semblants, tant per part del rei, com del 

comte d’Urgell. 

  Totes les actuacions monetàries locals conegudes abans de l’any 1400 es poden 

reduir al període comprès entre 1299 i 1333, excepte en el cas de Lleida i, potser, de 

Fraga (vegeu gràfic annex). També es poden reduir a un espai geogràfic ben limitat: la 

ciutat de Lleida, els enclavaments reials de Camarasa, Cubells i Meià, l’estricte comtat 

d’Urgell, i les viles de Fraga i Mequinensa a la frontera amb l’Aragó. No es pot 

descartar que aquesta zona limitada es pugui ampliar amb l’afegit de territoris veïns que 

podien compartir algunes necessitats, com ara els comtats de Pallars, la Ribagorça, o 

fins i tot l’Urgellet (vegeu mapa 1). 

  L’existència d’emissions de moneda menuda local esdevingué possible gràcies a la 

necessària existència d’una conjuntura o d’un context monetari propici. Aquest context 

monetari fou el de penúria i escassedat de la moneda de curs general.  A finals del segle 

XIII i fins mitjans del segle XIV era la moneda jaquesa (acompanyada per l’encara més 

escassa moneda agramuntina) la que no aconseguia satisfer la demanda de moneda 

menuda de curs general en els territoris esmentats. 

  Més enllà de la conjuntura monetària, el factor possibilitador de les emissions de 

moneda locals fou el benefici obtingut pels particulars o per les autoritats emissores. 

Aquest benefici consistia en poder capitalitzar una suma de diners a curt termini i poder 

afrontar nous projectes. El desenvolupament progressiu de les institucions locals i 
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comunitàries implicava una necessitat cada cop més gran de disposar de diners per fer 

front a projectes i tenir a l’abast instruments financers alternatius a la típica creació 

d’impostos nous. Cap el 1300, l’emissió d’una quantitat moderada de moneda podia ser 

una bona alternativa a la creació de deute públic en forma de censals, que en aquella 

època encara no s’havien generalitzat. En el cas de Lleida, que esdevindria el referent a 

imitar, poc abans del 1300, les incipients però alhora expansives institucions municipals 

necessitaven finançament per a encarar diversos projectes, entre ells la creació de 

l’Estudi General. 

  La manca d’esments monetaris posteriors a 1331, excepte a Lleida, dificulta la 

continuïtat del fenomen al llarg del temps. És cert que en alguns casos es va produir un 

procés de municipalització, al transferir la gestió o àdhuc la titularitat de les concessions 

personals a la universitat o al Consell municipal respectiu. Però aquests processos no es 

poden relacionar amb l’inici de les emissions de moneda local a l’àrea circulatòria de la 

moneda barcelonina, a partir de la segona meitat del segle XV. Entre mig, hauran passat 

moltes dècades sense emissions, i hauran variat les condicions de les concessions, com 

ara, la denominació de pugesa, l’àrea circulatòria no restringida a una sola població, o la 

concessió vitalícia a un particular. 

  Les monedes fabricades en aquesta època mostren una tipologia semblant. Són 

sempre planxes fines d’aram, o potser també de llautó, empremtades per una sola cara 

de manera incusa, que mostren els emblemes heràldics propis de les poblacions 

emissores i/o dels particulars concessionaris, sovint acompanyats d’alguna llegenda 

explícita.  
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Nota: El mapa ha estat recreat a partir d’informacions obtingudes de Flocel Sabaté Curull (1997) i de 

l’Atles d’història de Catalunya (Hurtado et alii, 1995) 
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Taula 15

Emissions documentades de pugeses jaqueses  (1298-1399)
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3.1. 

La moneda de curs general al segle XV 

 

 

 

3.1.1. La moneda barcelonina abans de la guerra contra Joan II (1400-1462) 

 

Mig segle d’expansió de la moneda barcelonina 

 

  A principis de 1401 (Carrera Pujal, 1947: 53), els consellers de Barcelona van 

crear la Taula de Canvis i Dipòsits de Barcelona, el primer banc públic de Catalunya,
301

 

per tal de gestionar el compliment dels pressupostos, les entrades i sortides del clavari, i 

sobretot, l’endeutament aleshores ja endèmic de la ciutat. La Taula de Canvi naixia 

pensada per a facilitar els moviments de tresoreria d’una organització municipal cada 

cop més complexa, i aprofitar la gestió dels dipòsits de particulars i institucions que 

confiaven en l’administració barcelonina (Carreras Candi, 1915; Usher, 1943; Adroer / 

Feliu, 1989; Passola Palmada, 1999). Des d’aleshores, la Taula de Canvi de Barcelona 

va adquirir un paper protagonista a l’hora de regular les monedes en circulació, bé 

administrant les partides acabades de fabricar a la seca de Barcelona, bé controlant les 

denominacions monetàries que calia afavorir o perjudicar. Així, no era obligat retornar 

els dipòsits en efectiu que entraven a la Taula amb el mateix tipus de moneda que 

portava el dipositant, sinó amb aquella que creien convenient les autoritats directives 

(Passola Palmada, 1999: 38). 

  Pel que fa al control de les emissions monetàries, una mostra del manteniment de 

les prerrogatives municipals en el disseny i fabricació de les monedes de plata i de billó 

barcelonines el retrobem ben documentat l’any 1430, arran d’una ordre reial destinada a 

iniciar una nova fabricació de croats i divisors d’argent (Botet, 1909: 32). El 29 de 

desembre de 1430, a petició dels representants municipals de la ciutat, respongué el rei 

ordenant a Joan Tomàs, mestre de la seca, l’encunyació de croats en termes iguals en 

què ho havia fet el 1426. Com que el predit Tomàs va començar a complir al peu de la 

lletra el manament reial (en el qual es deia literalment que la moneda havia de dur la 

                                                           
301

 No confondre, però, aquesta institució amb el Banc de la Ciutat, creat a Barcelona el 1609 per tal 

d’acceptar dipòsits i efectuar operacions financeres amb monedes curtes de pes i altres instruments 

de crèdit, com ara xecs i pòlisses de particulars, no admesos a la Taula de Canvi i, així, evitar-ne la 

fallida (Vilar, 1964: 334). 
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llegenda ALFONSUS REX ARAGONUM), el sotssíndic de Barcelona, Joan Franc, 

recorregué al rei exposant-li que el canvi ordenat per ell en la llegenda dels croats  

atemptava els privilegis de la ciutat jurats pel monarca, en virtut dels quals ni abans en 

temps dels reis predecessors seus, ni en el seu, s’havien esculpit en els encunys altres 

paraules que les següents: ALFONSUS DEI GRATIA REX. I li demanà que així es continués 

fent (Salat, 1818: II, docs. XLV i XLIV). Ignorem si l’emissió fou aturada i els encunys 

nous trencats. És molt probable, atesa la raresa actual dels croats a nom d’Alfons el 

Magnànim que duen la llegenda REX ARA o, simplement, REX A.
302

 I el cert és que ni 

abans ni després d’aquest fet cap moneda barcelonina de plata, billó o coure havia dut o 

duria mai empremtada la paraula ”Aragó” o la seva abreviació. Mentre que la moneda 

d’or pertanyia, aleshores, al rei, en canvi la de plata era una prerrogativa particular de la 

ciutat de Barcelona, i les autoritats no estaven disposades a deixar que el monarca 

signés amb el seu cognom una moneda que només podia autoritzar, però no decidir 

encunyar-la.
303

 

  D’aquests fets es dedueix que si la ciutat trobava convenient fer fabricar moneda, 

ho havia de demanar al rei, encara que les operacions es fessin, com semblava lògic, per 

compte i despeses de la mateixa ciutat. Aquesta formalitat, que segurament comportava 

el pagament de les taxes corresponents a l’administració reial, fou suprimida a partir de 

1444 (Botet, 1909: 250). En aquell any, la ciutat de Barcelona aconseguí un nou 

privilegi reial, a canvi d’un generós donatiu, en el qual el rei autoritzava perpètuament 

que els consellers poguessin ordenar al mestre de la seca de Barcelona, i als operaris que 

hi treballaven, la fabricació de croats d’argent, sense haver de demanar-ho a la casa reial 

(doc. 60b). En definitiva, al rei no li devia doldre haver de prescindir d’un privilegi que 

no aportava cap rendibilitat econòmica, atès que l’emissió de moneda de plata i de billó 

cada cop era més deficitària.
304

 

 

                                                           
302

 Vegeu les imatges d’aquestes peces més endavant, a l’apèndix 1, p. 523, n. 15-17. 
303

 En canvi, les monedes d’or, que pertanyien al rei, sí que duien empremtat el nom d’Aragó 

(ARAGO REX o REX ARAGO) durant tot els segles XIV i XV, i bona part del XVI (Crusafont / Comes, 

1996; Crusafont,1999a; Sanahuja, 1999a). 
304

 Sobre aquesta qüestió en parlaré a continuació amb més detall. La fabricació deficitària de 

moneda de plata és percebia ja a mitjans del segle XIV en determinades operacions. Per exemple, 

segons els comptes de la seca de Mallorca durant el mestratge de Pere Roig (1343-1348), el rei 

Pere el Cerimoniós va percebre uns guanys de 537 lliures 2 sous 6 diners per la fabricació de 

moneda d’or. En canvi, el rei renuncià a cobrar res pel batiment de l’argent i del billó, a causa de 

l’alt for a que es pagava aquest metall i la conseqüent dificultat de poder adquirir-ne a bon preu 

(Sanahuja, 2002d). 
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  Mentre les autoritats municipals anaven obtenint una major quota de poder en el 

control de la seca de Barcelona i de les emissions monetàries de plata i de billó, la 

moneda barcelonina també s’anava consolidant hegemònicament per tot el país. Arran 

de la incorporació del comtat d’Urgell a la Corona la moneda agramuntesa fou 

suprimida i substituïda per la barcelonina. Això implicà, de facto, la progressiva 

desaparició de la moneda jaquesa com a moneda de referència per a amplis territoris de 

la Catalunya Occidental. A Lleida s’havia mantingut el curs propi de la moneda jaquesa 

malgrat l’assaig d’introduir-hi la barcelonina l’any 1350, però al llarg del segle XV el 

canvi s’acabà fent realitat.
305

 Fins just abans de la guerra, la moneda jaquesa continuava 

senyorejant els comptes lleidatans (doc. 80), i els tortosins.  

  L’expansió de la moneda barcelonina s’aturà a la recent consolidada frontera 

d’Aragó.
306

 Paral·lelament, les Corts aragoneses van continuar protegint el curs de la 

moneda jaquesa impedint que la barcelonina adquirits l’estatut de moneda oficiosa del 

seu regne (San Pío, 1925: 62-65). Així, a les Corts de Terol del 1428 es va promulgar el 

fur De cursu monetae, en el qual s’estatuia que “vendas, e otros tractos, o contractos de 

cualquiere natura sian, no se fagan ni puedan fer a precio, o convención alguna de 

moneda de a reales de argent, o de otra cualquiere moneda que sia de argent, ni otra 

moneda alguna menuda, excepto iaqueses” (doc. 53). És a dir, que malgrat l’èxit 

circulatori dels croats d’argent catalans, cap aragonès tenia permès el contractar, vendre 

o comprar establint aquest tipus de moneda com a referent comptable, perquè aquesta 

moneda era barcelonina i no jaquesa i, per tant, contrària a les constitucions aragoneses. 

Això no vol dir que entre particulars aragonesos no es poguessin intercanviar monedes 

no jaqueses com els croats barcelonins. El que estava prohibit era escripturar els 

documents prenent com a referent comptable qualsevol moneda no jaquesa. Més 

endavant, a les Corts de Saragossa de 1442 i 1451 es van promulgar dos furs prohibint 

el curs de les monedes barcelonines i valencianes de billó pel regne i rebaixant el valor 

de canvi del florí català (“públicamente clamado de Aragón”) a 10 sous jaquesos en lloc 

dels 11 que valia fins aleshores mantenint, per tant, una relació de canvi favorable de la 

                                                           
305

 Es desconeix la data de l’acord oficial de canvi monetari, però cal situar-la als inicis de la guerra 

contra Joan II, l’any 1462, segons exposaré més endavant. 
306

 Vegeu el cas de Fraga, en particular, documentat per Jose Salarrullana´(1918), i una visió de la 

consolidació de la frontera, en general, estudiada per Flocel Sabaté Curull (1997: 300-301). 
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moneda jaquesa respecte a la moneda barcelonina (docs. 60 i 63).
307

 Aquesta 

circumstància és la que explica la queixa presentada al Consell General de Lleida el 24 

de novembre de 1461, segons la qual els recentment encunyats sisens barcelonins, que 

encara no havien estat aforats oficialment segons la moneda jaquesa, s’introduïen en el 

mercat a raó de 6 diners jaquesos, mentre que els croats o rals eren avaluats per llei a 17 

diners (doc. 80).  

 

 

El problema estructural de la moneda catalana de curs general 

 

  Peter Spufford (2000: 76-77) recalcava que els estats de la Corona Catalano-

aragonesa (ell els anomena simplement com a “Aragó”) i el regne d’Anglaterra van ser 

els únics estats europeus que no practicaren el “debasement”, o reducció progressiva del 

valor intrínsec de les monedes en circulació, en benefici de l’autoritat emissora, al llarg 

del segle XIV. Spufford proposava dues explicacions del perquè d’aquesta singularitat. 

La primera era els pocs episodis de guerra patits per aquests territoris, de manera que, 

atès que les mutacions de la moneda acabaven perjudicant els rendistes, l’administració 

reial hauria preferit no perjudicar-los en temps de pau. En temps de guerra, en canvi, 

primaria el finançament per sobre de l’estabilitat social. La segona explicació, 

específica per a Catalunya i per a Mallorca, era a propòsit de l’existència de la “cultura 

del censal”, de manera que les autoritats emissores (la ciutat de Barcelona, per exemple) 

podia aconseguir diners d’emergència venent censals i violaris, sense necessitat 

d’alterar la moneda: “in Catalonia, in emergencies, the city of Barcelona raised money 

by selling interest bearing bonds from 1326 onwards. The bonds were oftwo sorts, 

perpetual amnd limited to the lifetime of the purchaser. The former, censal, could be 

passed on to heirs or sold and carried interest at 7% a high rate by italian standards. 

The latter, violari, carried interest at 15%. As in the northern Italian states, the loans 

were initially repaid, but from the mid-fourteenth century consolidated into a perpetual 

public debt, the interest on which was met from indirect taxes. Because emergency 

finance could be raised in this way, it was possible to keep the money of Barcelona 

stable from the 1310s until the 1460s”. 

                                                           
307

 L’any 1439, just abans de l’establiment d’aquesta nova equivalència, un canvista de Lleida 

cobrava 10 sous i 10 diners de moneda jaquesa a canvi d’un florí o d’11 sous de moneda 

barcelonina, comissió inclosa, segons assenyala Maria Dolores Mateu Ibars (1978: 469). 
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  Durant la primera meitat del segle XV es van fer molt evidents els problemes 

estructurals d’aquesta estabilitat del sistema monetari català, que es recolzava en el 

diner de tern, perpetu i immutable segons les Constitucions de Catalunya, i no subjecte 

a la rebaixa de valor intrínsec en el seu contingut. Aquesta cotilla legal va impedir, des 

del regnat de Pere el Cerimoniós, el poder fabricar moneda menuda de circulació 

general a Catalunya. La fabricació de diners de tern era costosa i no la van poder 

assumir ni el Consell de Cent barceloní ni la Casa Reial. La fabricació de moneda 

grossa de plata, aforada a 12 diners de tern per croat, també derivà cap a la paralització 

a causa de la competència amb la moneda d’or. Diners i croats barcelonins eren objecte 

d’exportació per valorar-se molt més el seu contingut intrínsec a l’estranger que no pas 

el seu valor de canvi a l’interior del país. Des de mitjans del segle XIV es produí un 

desfasament entre el for oficial de les monedes de plata i billó en circulació, i el preu de 

mercat que aquestes mateixes monedes assolien.
308

  

  Arnau de Capdevila (1437), culpava l’encunyació de florins a 18 quirats en lloc de 

24 de la inestable situació monetària perquè, segons ell, el florí valia només 8 sous 3 diners 

de valor intrínsec, mentre que el rei i les Corts l’aforaren a 11 sous.
309

 Conseqüentment, 

segons Capdevila, els especuladors, sobretot estrangers, adquirien plata barata, en forma de 

croats i de diners de billó, al canviar-los per florins, i els exportaven fora del país. 

Paral·lelament, al tombar el segle es començaren a detectar fraus i irregularitats en la 

circulació d’aquests florins. En alguns casos, es retallaven per guanyar una mica de pes 

d’or abans de retornar-los a la circulació al mateix for legal d’11 sous per peça. En 

d’altres, es detectaren falsificacions.
310

 Per tot això, el 22 d’octubre de 1405 el rei Martí 

ordenà que tots els florins només podrien circular un cop comprovat llur pes mitjançant 

els pesals que els mestres de les seques lliurarien a qui ho demanés (doc. 42). Potser 

aquesta ordre no es va complir immediatament ja que el 7 d’abril de 1407, els paers de 

Cervera encara agraïen als consellers de Barcelona la tramesa de les instruccions i els 

pesals per poder pesar els florins (doc. 45). Cap a mitjans de segle, la necessitat de pesar 

els florins tornaria a fer-se evident, tal com ho demostra l’acord del 19 d’octubre de 

                                                           
308

 Sobre totes aquestes qüestions i el fil de les que segueixen a continuació, cal prendre com a 

referència les obres de Carme Batlle (1973; 1988), i Miquel Crusafont (1989a), a més de la sempre 

necessària aportació documental de Joaquim Botet (1909). Crusafont corregeix i matisa algunes 

deduccions expressades per Claude Carrère (1977: 188-194; 1978: 333-338) i per la mateixa 

Carme Batlle (1973). 
309

 Vegeu el capítol anterior (p. 204-209). 
310

 S’arribaren a detectar falsificacions originades dins de la mateixa seca reial, però ja ben entrat el 

regnat d’Alfons el Magnànim  (Crusafont / Comes, 1996: 130-131). 
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1449, del Consell Ordinari de Cervera, en el qual s’encomanà a Antoni Solà el pes del 

contrast, aleshores inexistent, per tal de pesar els florins d’or (doc. 61), o les queixes 

dels síndics de Barcelona a les Corts de Perpinyà de 1450 sobre l’excessiva circulació 

de florins “nacses” mallorquins (Crusafont, 1989a: 150). 

  Pel que fa als fraus relacionats amb la moneda grossa de plata, succeí quelcom 

pitjor. El 17 d’octubre de 1408 el mostassaf de Barcelona publicà una ordinació sobre els 

rals de plata o croats i manà que poguessin ser pesats i que si algun d’ells no presentava el 

pes que havia de tenir “no sie agut corrible ne persona l’aie a pendre”, i que els pesos 

fossin “marcats e senyalats de una part ab senyal de creu e d’altra part ab una testa d’om, e 

ab lo dit senyal de rosa faedor per lo afinador” (doc. 47). D’aquests pesals també en devien 

existir de falsos, segons es desprèn d’una altra ordinació del mostassaf, del mateix any, que 

imposava una pena de 20 sous a qui fes “pesos falsos de croat” (doc. 46). A l’igual que en 

el cas dels florins, a mitjans del segle es van agreujar els problemes derivats de la 

circulació fraudulenta dels croats. Així, el 21 de gener de 1454, el Consell de la vila de 

Cervera encarregà a Pere Juglar la fabricació a Barcelona d’unes balances i pesos per a 

pesar els florins i els croats (doc. 68). Però el veritable problema circulatori de la 

moneda grossa de plata era la facilitat amb que era exportada per culpa del canvi 

desproporcionat, ja esmentat, amb els florins d’or. 

  La fabricació de moneda de billó a les seca de Barcelona s’aturà indefinidament. 

Les darreres emissions de diners de tern barcelonins havien esdevingut cap el 1381 (Botet, 

1909: 121). Arnau de Capdevila (1437) es queixava que, a la seva època, els diners que 

circulaven eren desgastats, de poca llei, o estrangers, incloent els recentment fabricats 

diners de doblenc de Perpinyà. Arnau de Capdevila es dolia que la mesura d’augmentar el 

for dels croats l’any 1425 havia arribat  tard per a impedir l’exportació d’aquesta moneda a 

l’estranger, però just a temps de perjudicar encara més el curs precari de la moneda 

menuda. Amb el croat a 15 diners, els diners de tern i la poca moneda de bon billó en 

circulació s’havien convertit en les monedes objecte d’exportació. Capdevila il·lustrava un 

exemple clarificador: amb tres diners de tern a França fabricaven una blanca, la qual, a 

Catalunya, tenia una valor circulatori molt superior. És cert que durant la primera meitat 

del segle XV, la circulació de moneda menuda al Principat va haver de ser completada 

amb la moneda estrangera, especialment francesa, i per la rossellonesa i la valenciana, 

ambdues de llei de doblenc. Ara bé, tal com es desprèn de l’anomenada llei de Gresham 

(Macleod, 1858), no és la moneda estrangera la causant d’empobrir el volum monetari 
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circulant d’un territori, sinó la conseqüència d’aquest empobriment.
311

 La circulació 

precària de la moneda menuda al llarg de la primera meitat del segle XV és documentada 

per força exemples. Així, el 10 de desembre de 1405, el Consell de Puigcerdà acordà 

enviar un síndic a Perpinyà a veure el rei, per tal de que reconsiderés la decisió de 

disminuir el valor de les blanques franceses i per a donar-li un present en formatges i 

peres (doc. 43). El 17 de juny de 1450, el Consell de Seixantena de Cervera acordà dur a 

terme aquelles accions que permetessin evitar la circulació per la població d’òbols 

falsos, anomenats “brunets” (doc. 62). Poc abans de la guerra, els esments documentals 

de moneda estrangera a Catalunya consistien sobretot en referències a ardits francesos i 

a diners morlans (del Biarn) (docs. 81-88). 

 

 

Possibles solucions 

 

  Per tal de solucionar aquests problemes estructurals es van assajar i proposar 

diverses accions. 

  La primera, anterior al 1400, fou intentar canviar, des de l’administració reial,  les 

característiques de la moneda catalana en circulació, per adequar-la més als preus de 

mercat i permetre obtenir-hi beneficis per llur encunyació. Els reis intentaren diferents 

iniciatives. Per exemple, segons ordre del 17 de novembre de 1400, el rei Martí proposà 

fabricar una nova moneda d’argent, anomenada “ral de Barcelona” que havia de ser com 

un croat amb la llei i la talla lleugerament reduïdes (11 diners i 68 peces). La ciutat de 

Barcelona s’hi va oposar i no ho va permetre (Botet, 1909: 196-198).
312

 Abans 

d’aquesta iniciativa, Joan II provà la fabricació d’un nou tipus de moneda de billó que, 

sense haver de qüestionar la immutabilitat de la moneda de tern, servís per a abastar 

valors de canvi intermedis entre la moneda menuda d’un o de mig diner, i la moneda 

grossa de plata, de valor de 12 diners. Aquest assaig es dugué a terme a la seca de 

                                                           
311

 Aquesta relació sovint s’ha interpretat al revés. Claude Carrère, per exemple, creu que “el 

Principat va sempre a remolc d’una devaluació en relació amb països d’economia més soferta, la 

mala moneda dels quals envaeix una Catalunya que veu fugir les seves bones peces... les malles 

franceses i altres monedes estrangeres provoquen la represa de l’hemorràgia”. (Carrère,  1978: 333; 

i també a 1977: 188-189). No és tracta d’una mala interpretació, excepte pel fet d’avantposar 

l’efecte a la causa.  
312

 El ferm control de la moneda de plata i billó barcelonina per part del Consell de Cent s’originà, 

com he esmentat en el capítol anterior, en el moment en que fou introduïda la moneda de tern a 

Catalunya. Miquel Crusafont (1989a: 145-148) detalla l’evolució d’aquest control, incrementat 

arran del privilegi concedit l’any 1444. 
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Perpinyà, entre 1394 i 1409. La intenció de l’administració reial era la de poder tornar a 

fabricar moneda menuda sense renunciar a obtenir beneficis en l’operació. Per això 

l’assaig tingué lloc a Perpinyà, i no a Barcelona, on les autoritats municipals tenien la 

potestat de decidir sobre la idoneïtat de la fabricació. De fet, de manera complementària 

a la fabricació de billó, Joan II i Martí també assajaren la fabricació, al mateix Perpinyà, 

de nous tipus monetaris d’or i argent, per tal d’evitar els privilegis adquirits pels 

barcelonins. Tots aquests assaigs acabaren derivant cap a la creació d’una moneda regional 

consolidada i pròpia del comtat de Rosselló que, en determinades circumstàncies, 

esdevindria una moneda secundària en circulació per tot el Principat.
313

 

  La segona proposta consistí, l’any 1407, en augmentar el valor dels croats d’argent a 

18 diners o 18 ½ diners de tern, per tal de compensar l’excessiu preu de la moneda 

d’or.
314

 Es tracta d’una decisió política i econòmica molt important que no ha estat mai 

objecte d’estudi aprofundit, malgrat ser el precedent clar de les reformes demandades i 

assolides per la Busca unes dècades més tard.
315

 Aquesta mesura durà poc. L’any 1425, 

les autoritats barcelonines acordaren abaixar el for dels croats a 15 diners. Segons 

Carme Batlle (1973: 230-36), aquesta rebaixa del for dels croats beneficiava els 

creditors, rendistes i prohoms de l’aleshores incipient partit de la Biga. A part dels 

creditors, una mesura d’aquestes característiques també beneficiava les administracions 

municipals en tant que receptores d’ingressos, ja que el nombre de plata cobrada era 

susceptible d’augmentar, però també les perjudicava en tant que entitats pagadores, a 

menys que decidissin satisfer les deutes amb moneda d’or sobrevalorada. És probable 

que el preludi de la rivalitat monetària entre la Busca i la Biga, que caracteritzaria les 

dècades següents, l’haguem de buscar en aquest primer quart de segle i en les dificultats 

econòmiques directament relacionades amb el funcionament de l’administració 

municipal barcelonina. El canvi de valor dels croats entre 1407 i 1426 ha d’estar 

relacionat amb l’estabilitat pressupostària del Consell barceloní.
316

 Poc després de 

                                                           
313

 De totes aquestes actuacions en parlaré amb més detall més endavant. Vegeu p. 312-318. 
314

 La notícia la obtenim de Botet (1909: 224) a través del Llibre de les monedes (f. 11) de l’Arxiu de 

Perpinyà, però la confirma una de les rúbriques del Cerimonial dels magnífichs consellers y 

regiment de la ciutat de Barcelona (Rúbriques: n. 19). Payson Usher (1943: 509) i Claude Carrère 

(1977: 191) assenyalen un for intermedi de 14 diners en aquell mateix any. 
315

 Ni Claude Carrère (1977), Carme Batlle (1973), o Miquel Crusafont (1989a), per esmentar els 

treballs més importants sobre la moneda en aquest període no li dediquen una especial atenció. 
316

 Malauradament, però, Jaume Vicens Vives (1955), que analitzà els problemes de l’economia 

catalana de la primera meitat del segle XV, i els responsabilitzà en part de la guerra que 

s’esdevingué a partir de 1462, no esmentà particularment cap problema monetari destacable. 
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l’abaixament de 1425, i segurament per tal d’evitar la reacció causada a la notícia 

precedent, el 26 de juliol de 1426, el Consell barceloní aconseguí que Alfons el 

Magnànim ordenés publicar un pregó disposant que ningú admetés croats sense haver-los 

pesat i que no tinguessin el pes just, i imposant penes als qui alteressin el metall i el valor 

de dites monedes. Aquestes mesures es prenien per evitar l’abús que feien els 

especuladors, (sobretot ara que la moneda havia baixat de preu) retallant els croats i 

disminuint el seu valor intrínsec (doc. 51). També es prohibí el curs de la moneda grossa 

de plata valenciana i mallorquina, i també el dels croats rossellonesos de Perpinyà, sota 

pena de florins d’or. Aquestes disposicions, exigides des de Barcelona, volien expulsar la 

moneda no barcelonina del territori, però no devien ser massa ben rebudes arreu del país, 

segons es desprèn de la deliberació del Consell de Cervera, el 21 de setembre del mateix, 

sobre aquella, a causa de la manca de moneda fraccionària (doc. 52). 

  La tercera proposta d’abast general fou presentada per Arnau de Capdevila. Entre 

el 20 de març i el 15 de juliol de 1437, aquest autor va escriure dues versions del Tractat 

e compendi fet de les monedes per lo qual pot ésser més e compres com un regne o pàtria 

pot esser robat e gastat per art de billoneria, on proposava diverses actuacions monetàries 

destinades a sanejar el sistema. Segons Capdevila, que fou l’inspirador de la política 

monetària de la Busca, calia expulsar els especuladors estrangers (“billoners”), modificar a 

l’alça el valor dels croats, abatre els florins, fabricar una nova moneda d’or més valuosa i, 

finalment, tornar a fabricar moneda de plata i de billó, encara que fos alterant la perpètua 

llei de tern. Tot el proposat per Arnau de Capdevila es va acabar realitzant, però molt a 

la llarga i, en diferents moments. L’únic punt que es va seguir de seguida va ser 

l’expulsió dels canvistes florentins, l’any 1448 (Carreras Candi, 1915: 57), acusats 

d’exportar la moneda catalana i fer-la desaparèixer de la circulació.
317

 La teoria de 

Capdevila xocava amb la política immobilista de la Biga, que governava la ciutat, i que 

es basava en mantenir un status quo que afavoria els seus integrants, ciutadans honrats, 

majoritàriament rendistes i grans mercaders importadors. El bàndol de la Busca, format 

per petits mercaders i artesans que no podien accedir al control directe de la ciutat, 

propugnava augmentar el for oficial dels florins i dels croats per adequar-los a la realitat 

del mercat. 

                                                                                                                                                                          
Carme Batlle (1973: 280-287) va preferir centrar-se en el nucli de la discòrdia entre ambdós 

bàndols, a partir de 1453. 
317

 Sobre les actuacions dels canvistes florentins a Barcelona i llur expulsió vegeu el relat detallat de 

Mario Del Treppo (Del Treppo, 1976: 241-277). 



- 300 - 
 

  El 30 de novembre de 1453, data en què el Consell de Barcelona havia de renovar 

la conselleria, el lloctinent general Requesens, a instàncies de l’administració reial, va 

suspendre les eleccions a consellers i va nomenar una nova conselleria buscaire, 

trencant per la força les regles de joc autoestablertes pels dirigents de la Biga al llarg 

dels anys (Sobrequés / Sobrequés, 1973: 46). Amb aquest canvi polític, s’implantaren 

les mesures tradicionalment reivindicades pels buscaires: mesures proteccionistes de la 

producció pròpia, defensa del comerç marítim (acta de navegació de 24 d’agost de 

1453), reforma de la moneda (decretada el 4 de gener de 1454), sanejament de 

l’administració municipal (rebaixa dels sous dels funcionaris i investigació de fraus i 

corrupció dels bigaires), tot amb l’objectiu d’afavorir els productes propis enfront dels 

importats. En principi, l’anomenada reforma monetària va consistir en augmentar el for 

dels croats de 15 a 18 diners de tern, i en abatre els florins, a principis de 1454 (doc. 

66). Poc abans d’aquests fets, els homes de la Busca ja havien demanat al rei el 

compliment d’aquestes propostes monetàries. Jaume Safont, bigaire i redactor del 

Dietari de la Generalitat se’n burlava d’aquesta manera: “los hòmens de la Buscha, los 

quals demanen que les monedes los sien muntades de for, ço és que axí com los creuats 

valen XV diners, que sien muntats a XVIII diners; afermants e creent ells que axí com ara 

viuen flacament, que lavors serien tots richs, e que scassament los calria fer feyna ne 

jornal. És veritat que alguns altres afermen que la pobretat que han nols ve per lo for de 

les monedes, més per ço com ells són huy molt dissoluts en manjar e en beure e en 

altres vanitats, despanent més en un jorn que no gonyen en dos, e axí totstemps sentirien 

pobritat per molt quels muntassn les monedes” (doc. 64). 

  El canvi del valor dels croats no es va ordenar retroactivament, no afectant a 

censals, violaris i rendes antigues. Cada cas es va haver de pactar. La Generalitat, per 

exemple, va decidir mantenir els valors vells en els impostos i en els interessos, però 

amb el pretext de no voler acceptar el canvi. Malgrat que l’ordre reial els afavoria, el 

membres del govern buscaire van haver de “protestar oficialment” davant el rei, per 

mantenir les aparences d’una Catalunya sempre legalista (Batlle, 1973: 287), pel fet 

d’interferir en temes monetaris que no eren de la seva competència (al haver-se acordat 

sense estar reunides les Corts). En contra del que havia demanat Arnau de Capdevila, el 

for dels florins d’or fou novament apujat oficiosament el 13 de juny de 1455 (Taula de 

canvi de Barcelona i Generalitat) (doc. 69), i oficialment el 8 de gener de 1457 (ordre 

reial) (doc. 70). El rei fixà el valor de canvi del florí en 13 sous, tant en lluïcions de 
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censals com en qualssevol contractes, i obligà els canviadors a no poder quedar-se, en les 

operacions de canvi, més d’un diner per florí, a causa de la manca de moneda menuda. A 

efectes polítics, els dirigents de la Busca aconseguiren minvar els ingressos dels grans 

rendistes de la Biga “tot rebaixant l’avaluació del diner de tern (respecte a la moneda 

grossa d’argent i a la moneda d’or) a fi d’alleugerir els deutes de la ciutat” (Crusafont, 

1989a: 158). 

 

 

A les portes del col·lapse monetari 

 

 Tot i aconseguir disminuir els privilegis econòmics dels bigaires, el govern de la 

Busca no aconseguí iniciar la fabricació d’una nova moneda d’or de llei més alta (es 

faria més endavant, en plena guerra), ni tampoc tornar a la fabricació normalitzada de 

moneda de billó (que ja no es recuperaria fins el 1494) com anys enrere havia proposat 

Arnau Capdevila. En termes estrictament monetaris, l’única innovació reeixida fou 

l’inici del batiment de divisors del croat d’argent per a fer les funcions de moneda 

menuda. I és que davant la impossibilitat de fabricar billó i de fabricar croats, les 

autoritats buscaires es decidiren a fabricar terços de croat per tal de suplir la manca de 

moneda quotidiana. Tot i això, la fabricació de terços de croat no devia ser gens 

rendible atès ens consta que part de la seva fabricació es feia repercutir sobre els 

canvistes. El 17 de setembre de 1460 el Consell de Trenta-dos barceloní acordà obligar 

els canvistes de la ciutat a fer fabricar sisens i a distribuir-los en l’exercici del seu ofici, 

concretament en el moment de canviar els florins per moneda menuda (doc. 78). La 

mesura cal considerar-la producte d’un moment d’excepcionalitat.  

  Cap el 1460 la moneda d’or i la moneda grossa de plata circulaven sota la sospita 

del frau, retallades (doc. 75) o falsificades i, sobretot, sobrevalorades respecte a una 

fictícia moneda menuda de billó de tern completament desapareguda de la circulació i 

substituïda per moneda rossellonesa o estrangera de llei inferior (ardits, morlans, 

blanques). La necessitat de moneda menuda era tanta que, malgrat les ordres reials i del 

Consell de Cent prohibint la circulació de moneda estrangera (docs. 73, 77 i 79), 

algunes autoritats locals, com les de Cervera de l’any 1457, acordaven desobeir-les 

expressament per no paralitzar les administracions (doc. 74). A la seca de Barcelona, la 

producció de nova moneda de plata fou molt escassa entre 1430 i 1457 (Botet, 1911: 
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250-251), nul·la la de moneda de billó, mentre que la de moneda d’or caigué des de 

quantitats reduïdes cap el 1416 fins a emissions testimonials el 1458.
318

  

  El que és més remarcable és que, malgrat la greu crisi de la moneda menuda 

barcelonina, perceptible des de principis de segle, però agreujada pels volts del 1455, 

cap autoritat municipal catalana es va plantejar fabricar moneda pròpia abans de la 

guerra. 

 

 

3.1.2. La moneda de la Guerra (1462-1472) 

 

  El mes de maig de 1462 començà la Guerra contra Joan II, iniciada per la 

Generalitat amb el suport de totes les institucions municipals i regionals del país, amb 

l’objectiu de destronar un rei que s’hi mostrava hostil.
319

 Modernament, el conflicte 

bèl·lic es coneix amb el nom de “Guerra Civil Catalana del segle XV”, sobretot arran 

dels estudis publicats pels gironins Jaume Vicens Vives (1964) i Santiago i Jaume 

Sobrequés (Sobrequés / Sobrequés, 1972-1973) en els quals assenyalaven que una 

facció important dels remences de la Catalunya Vella, especialment gironins i garrotxins 

(“de la muntanya”), donaren suport militar a la causa de Joan II contra la sempre 

malvada oligarquia catalana.
320

 No és necessari recrear els antecedents del conflicte, 

prou coneguts, i també anteriors al suport remença a la causa reial. De manera resumida, 

les dates històriques a tenir en compte són les que segueixen. El 21 de juny de 1461, la 

Concòrdia de Vilafranca obligà el rei, Joan II, a no poder entrar a Catalunya sense el 

permís dels naturals (Soldevila, 1935: 94). El príncep Carles de Viana, recentment 

alliberat, s’instal·là a Barcelona sota la protecció de la Generalitat, però morí el 23 de 

setembre. Les sospites d’assassinat i el desencís incendiaren el ble de la revolta, que 

acabà d’esclatar arran del pacte de Baiona del 9 de maig de 1462. Joan II va demanar 

ajuda a Lluís XI de França contra els catalans i li empenyorà els comtats de Rosselló i 
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 Aquestes dades es desprenen del nombre d’exemplars conservats de les emissions de florins 

barcelonins del regnat d’Alfons el Magnànim (Crusafont / Comas, 1996: 186-190).   
319

 Els fets històrics i militars de la guerra contra Joan II són lúcidament detallats per Ferran 

Soldevila (1935: 81-125) i per Xavier Hernández Cardona (2003), respectivament. 
320

 Abans dels anys setanta, el nom preferit per a designar la guerra no estava tan consolidat. 

Francesc Carreras Candi (1907), Ferran Soldevila (1935), el Felip Mateu Llopis d’abans de la 

guerra (1936), Jesús Ernest Martínez Ferrando (1952), o Josep Iglésies (1964), preferien 

anomenar-la Guerra —o aixecament— contra Joan II. En canvi, Mariano Galindo (1913), Ángeles 

Masiá de Ros (1943), Jaume Vicens Vives (1964) optaren pel concepte de Guerra Civil. Des 

d’Aragó també se l’anomenava la “Secesión de Cataluña” (sic) (Canellas, 1964). 
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Cerdanya (Carreras Candi, 1905b: 58). La Generalitat li declarà la guerra i perseguí la 

reina Joana Enríquez, que es refugià a la Força de Girona i esperà la intervenció de les 

tropes franceses capitanejades per Gastó de Foix, el juliol de 1462. Amb l’ocupació 

francesa del Rosselló, les institucions catalanes deposaren Joan, el 9 de juliol, i oferiren 

la corona a Enric IV de Castella, proclamat l’11 d’agost. Mesos més tard, Enric va 

renunciar-hi i fou proclamat un nou sobirà, Pere, conestable de Portugal, que era 

descendent del dissortat Jaume d’Urgell. Pere fou coronat el 21 de gener de 1464, amb 

els títols de Pere IV, rei d’Aragó i comte de Barcelona (Martínez Ferrando, 1936). Pere, 

que immediatament s’instal·là a Barcelona, també va morir al cap de poc temps, el 29 

de juny 1466. El darrer rei nomenat per la Generalitat fou Renat d’Anjou, comte de 

Provença i rei nominal de Jerusalem. La Guerra finalitzà l’any 1472, poc després d’una 

tercera mort sobtada, la del primogènit Joan de Lorena, “que havia esdevingut l’ídol 

dels catalans i  els havia dut sovint a la victòria enmig de les dificultats de la situació” 

(Soldevila, 1933: 120). Joan II pactà el final del conflicte a la Capitulació de Barcelona, 

el 17 d’octubre de 1472, renunciant a la venjança, jurant de nou les Constitucions de 

Catalunya, i deixant sense efecte les promeses fetes als remences. Malgrat 

l’empobriment general de Catalunya, especialment de Barcelona, la guerra va haver de 

continuar, intermitentment, al Rosselló, ocupada per França durant vint anys més.  

 

 

La guerra en plena crisi monetària 

 

  A l’esclatar la guerra, la situació monetària del país era la pitjor que havia passat 

els darrers dos segles: sense moneda menuda pròpia en circulació (llevat de la 

rossellonesa, no massa abundant) i sense capacitat de fabricar-ne de nova. La seca de 

Barcelona tampoc estava en condicions de fabricar moneda grossa de plata, per ser 

deficitària, ni tampoc florins d’or, que eren generalment rebutjats. Es fa difícil concebre 

una guerra sense moneda fresca que la pugui alimentar. Per aquest motiu, els dos 

bàndols combatents van haver d’esforçar-se i permetre alguns canvis que fins aleshores 

no havien estat possibles. 

  Des del bàndol de Joan II, inicialment el menys afavorit pel desenvolupament dels 

fets, s’optà per a fabricar moneda de curs general, en els indrets on fos possible, però 

rebaixant el valor intrínsec de les monedes per tal d’incrementar el benefici de 
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l’emissió. Joan II no comptava amb el suport inicial de cap institució catalana, ni 

nacional ni municipal, llevat del suport d’alguns bàndols que pretenien treure rèdits 

polítics del seu suport, i d’alguns nobles i prínceps estrangers amb les mateixes 

ambicions. Però, sobretot, Joan II comptava amb el suport financer dels tres regnes de la 

Corona, València, Mallorca i Aragó, des dels quals podia obtenir recursos suficients per 

a distribuir moneda o, fins-i-tot, fabricar-ne de nou en territori català. 

  Des del bàndol de la Generalitat, i de les administracions reials d’Enric de 

Castella, Pere de Portugal i Renat d’Anjou, successivament, les dues iniciatives 

principals van ser, en primer lloc, permetre la fabricació de moneda municipal pròpia 

per a finançar les despeses de les poblacions fidels i, en segon lloc, iniciar la fabricació 

d’una nova moneda d’or de llei més alta, el pacífic, que fos acceptada generalment en 

condicions millors que no pas ho era el florí. 

 A Barcelona, la Taula de Canvi i Dipòsits no pogué resistir els trasbalsos de la 

guerra. A partir de 1463 es van suspendre els pagaments en metàl·lic i només es podien 

efectuar transferències de compte a compte dins la Taula (Passola Palmada, 1999: 41). 

La institució acabà fent fallida el 1468 a causa del creixent sobrepreu de les operacions 

en efectiu respecte a les operacions de crèdit (Usher, 1943: 384-388). Els comptes 

anteriors a la fallida o bé quedaren congelats fins que la Taula tingués un superàvit, o bé 

havien de ser reduïts a censals amb un interès del 5% (Passola Palmada, 1999: 41). Fou 

la primera i única fallida de la Taula abans de la de 1652, immediatament posterior a la 

Guerra dels Segadors i al conseqüent abatiment de la moneda menuda encunyada pel 

bàndol derrotat (Crusafont, 2001: 67-68).  

 

 

El pacífic d’or català 

 

  En un primer moment, la seca de Barcelona encunyà florins a nom d’Enric de 

Castella i de Pere de Portugal, en quantitats reduïdes (Crusafont / Comas, 1996: 202-

203). Però, les autoritats catalanes, conjuntament amb el nou rei Pere, observaren que el 

for dels florins, la moneda d’or oficial del moment, era massa ajustat al seu valor intrínsec 

com per poder obtenir guanys en el procés de fabricació. Fou així com es decidí a iniciar el 

batiment d’una nova moneda que li permetés obtenir nous ingressos. En aquella època, les 

monedes d’or de llei alta (de 20 quirats o més, com l’escut o el ducat) es cotitzaven amb un 
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sobrepreu considerable en relació a les de llei inferior (com era el cas del florí, de només 

18 quirats) (Crusafont, 1992: 15-42; 1996a: 97-98). El pacífic d’or s’encunyà a llei de 20 

quirats, amb una talla de 68 peces per marc, i inicialment li fou atorgat un valor de canvi 

oficial de 18 sous, l’any 1465 (Botet, 1909: 285). El 1472, el canvi oficial es fixà 

definitivament en 20 sous (Botet, 1909: 296). Les característiques del pacífic (el pes, la 

llei, i fins i tot l’orla lobulada de l’empremta) van ser inspirades per una moneda que 

coneixia prou bé el rei Pere IV: el cruzado portuguès.
321

 (Teixeira de Aragão, 1874: I, 

230). L’emissió de pacífics no s’inicià abans del 17 de maig del 1465. Aquell dia, el 

mestre de la seca de Barcelona, conjuntament amb d’altres oficials, fabricaren la toca d’or 

del pacífic. La toca era el patró necessari per a verificar la llei de les monedes d’or que 

s’havien de fabricar. Aquest acte, que es repetia cada cop que s’iniciava la fabricació d’un 

nou tipus de moneda d’or, era registrat de manera minuciosa en un document notarial. En 

el cas del pacífic, aquest document s’ha conservat i l’he pogut reproduir a l’apèndix 

documental (doc. 109). En el seu moment vaig publicar el volum de fabricació de pacífics 

a la seca de Barcelona durant els regnats de Pere de Portugal i de Renat d’Anjou, segons 

consta en els llibres oficials dipositats a l’Arxiu Reial (Sanahuja, 2000b). Són dades que 

cal prendre amb prudència ja que poden no incloure la totalitat de pacífics fabricats en 

aquella època, però que constitueixen un bon punt de partença interpretativa:
322

 

 

  Del 28.6.1465 al 3.7.1466 (durant el regnat de Pere de Portugal): 

  253 marcs 1 unça 3 diners = 17.213 pacífics 

 

  Del 10.10.1467 al 6.7.1472 (durant el regnat de Renat d’Anjou): 

  1.888 marcs 7 unces 9 diners 12 grans = 128.514 pacífics 

 

  Malauradament aquestes xifres no distingeixen el batiment de pacífics sencers, 

mitjos pacífics o quarts de pacífic, ni tampoc el de múltiples de pacífic (una peça de 20 

principats documentada durant el regnat de Pere de Portugal). En aquestes operacions el 

monarca ingressà directament 15.974 lliures, provinents dels seus drets en l’encunyació de 

moneda (aproximadament l’11 % del capital posat en circulació).
323

 

                                                           
321

 El cruzado portuguès fou una moneda d’or creada el 1457, durant el regnat del rei Alfons v 
322

 La reserva prudent és causada pel fet de desconèixer si les xifres conegudes inclouen o no les 

sol·licituds de particulars que encarregaven monedes d’or per al seu propi ús. 
323

 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, vol. 1992. 
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Noves fabricacions de moneda d’argent i de billó a Catalunya 

 

  Segons Carreras Candi (1905b: 573-574), com que durant el primer regnat de 

Joan II no s’havia encunyat moneda de plata a Barcelona, per a fer les emissions de 

moneda d’Enric de Castella s’empraren les empremtes amb el retrat del rei Alfons IV. 

Aquesta observació no sembla ser certa pel que fa als croats d’argent, que en el cas 

d’Enric duen un retrat prou diferent dels d’Alfons.
324

 El que és cert és que les autoritats 

barcelonines van tornar a fabricar croats de plata a l’iniciar-se la guerra, després de vint 

anys o més sense fer-ho.
325

 A Barcelona s’encunyaren croats a nom d’Enric i de Pere, 

en quantitats moderades, però no testimonials, segons l’evidència numismàtica actual. 

En canvi, la fabricació de divisors i de moneda menuda es va descentralitzar. Els dos 

bàndols en lluita fabricaren moneda a la seva conveniència fora de Barcelona en el 

transcurs dels esdeveniments bèl·lics. En alguns casos la moneda es va fabricar segons 

les característiques metàl·liques legals i vigents abans de la guerra, però en d’altres es 

va fabricar alterant-ne el seu contingut intrínsec. Així, en el transcurs i també al 

finalitzar la guerra, el conjunt de la moneda de plata en circulació restà altament 

contaminat de peces mancades de llei o de talla. La moneda de billó acabà la guerra en 

una situació de precarietat semblant a la que tenia abans, però encara augmentada amb 

un gran nombre d’emissions municipals, les quals, no és que fossin de billó pobre o de 

gairebé coure pur, és que eren directament fabricades en plom, amb el mateix material 

que es fabricaven les fitxes de joc d’ús privat (Labrot, 1989; Crusafont et alii, 1996). 

  No es pot confirmar cap fabricació de moneda de billó a la seca de Barcelona, 

malgrat l’existència d’uns òbols a nom de Joan que podrien ser d’aquesta època.
326

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324

 El reaprofitament d’encunys tingué lloc abans de començar la guerra, durant els primers anys del 

regnat de Joan II. Els terços de croat o sisens d’argent fabricats entre 1458 i 1462 duien el retrat 

reaprofitat d’Alfons IV. Vegeu, més endavant, a l’apèndix 1, p. 519, n. 4-5. 
325

 Es pot deduir una emissió de croats arran de l’obtenció del privilegi de l’any 1444, però es tracta 

d’una actuació no confirmada. La darrera emissió de croats a Barcelona, plenament confirmada, es 

remunta al 1430 (Botet,1909: 249). 
326

 Vegeu, més endavant, una imatge d’aquestes peces a l’apèndix 1, p. 519, n. 3. 
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3.1.3. La moneda barcelonina de postguerra (1472-1493) 

 

Dels pacífics intrusos al ducat d’or 

 

  Un cop acabada la guerra, Joan II recuperà la sobirania sobre el Principat de 

Catalunya. Semblava que els pacífics perdedors estaven destinats a ser fosos. Però aquest 

destí previsible no s’acomplí, al menys immediatament. El rei, un cop signat l’armistici 

amb la Terra, també encunyà pacífics a Barcelona. Aquest batiment ha estat un misteri per 

als numismàtics. Botet no en retrobà cap document relacionat i, abans de l’aparició d’un 

exemplar de pacífic sencer a nom de Joan II, hom també dubtava que les quarteroles que es 

coneixien fossin efectivament quarts de pacífic. Crusafont fou el primer que s’adonà de la 

inquietud de les autoritats municipals barcelonines respecte a una partida de pacífics 

retallats que dormien a la Taula de Canvi i de la possibilitat que aquestes peces s’haguessin 

acabat reconvertint en nous pacífics, ara sí a nom de Joan II (Crusafont, 1989a: 92). 

Aquesta darrera informació es pot ampliar gràcies a un document inèdit de l’any 1477 i 

que ens assabenta que la Taula de Canvi tenia emmagatzemats 60 marcs de quartes (o 

quarteroles) de pacífic (doc. 227). Existeix la possibilitat que aquests 60 marcs 

constitueixin el volum màxim de pacífics i quarteroles batuts a nom de Joan II, un cop 

suprimit per mitjà del foc el nom dels reis intrusos. És cert que la Guerra va acabar amb un 

empat tècnic on ambdues parts van haver de cedir. Joan II va recuperar el tron però va 

haver-se d’abstenir de represaliar el bàndol contrari. Aquest pacte, però, no explica el 

perquè del manteniment del numerari a nom de Pere de Portugal i Renat d’Anjou. Per què 

van sobreviure els pacífics un cop acabada la guerra? La resposta només pot ser 

l’endarreriment amb que es van començar a encunyar els primers ducats a Barcelona. En 

els anys de postguerra l’or destinat a fer moneda s’utilitzava, bé per batre moneda 

estrangera d’imitació, sobre la qual s’obtenia un fort guany però que no estava destinada a 

nodrir el mercat del país, o bé per batre alguna partida de florins, els quals procuraven poc 

benefici i cada cop eren menys acceptats per la població. La fabricació de ducats a 

Barcelona, a partir del 1481, solucionà el desig d’una moneda d’or de llei alta, i va obrir el 

camí que va permetre, l’any 1492, que els ducats, rebatejats amb el nom de principats, es 

convertissin en la moneda oficial del país. Cal suposar que fou aleshores, a partir del 

batiment dels ducats, que els no tan vells pacífics van acabar recollits i desats a la Taula de 
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la ciutat. Més que res perquè, recordem-ho, duien gravats el nom i el retrat de dos 

monarques “intrusos” per als ulls de l’administració reial.
327

 

  El ducat d’or venecià (inicialment batut l’any 1284) fou la moneda que, durant el 

segle XV, aconseguí desbancar la preeminència internacional del florí de Florència i el 

momentani èxit del pacífic a Catalunya (Grierson, 1991: 180-81). A l’Europa de la segona 

meitat del segle XV les monedes d’or de llei alta es cotitzaven amb sobrepreu. El ducat 

contenia més or que cap altra moneda, ja que a més de tenir una llei de 23 ½ quirats, també 

comptava amb un pes aproximat de 3’5 grams i, per tant, amb un valor intrínsec superior al 

dels florins i pacífics, aleshores també en circulació. Els regnes de la Corona d’Aragó, i 

també Castella, optaren per adoptar aquest nou patró monetari a finals del segle XV. Joan II 

ordenà la fabricació dels primers ducats de la Corona a València (Crusafont, 1982: 125 i 

137) i, poc després, a Saragossa (Botet,1909: 273-274), des del 1477. A Castella, hom 

adoptà el ducat a partir de 1497 (Balaguer, 1993a), i a Navarra, el 1513 (Marín de la Salud, 

1975: 47). Tradicionalment hom havia acceptat com a data d’introducció del ducat com a 

moneda pròpia de Catalunya la del 4 de novembre de 1493 (Botet, 1909: 321; Crusafont, 

1982: 137). En aquest dia, Ferran el Catòlic publicà una pragmàtica en la que ordenava el 

batiment de ducats d’or a la seca de Barcelona i disposava que s’anomenessin principats 

(doc. 344). Cronològicament, la notícia representava que a Catalunya, el batiment de 

                                                           
327

 Una anècdota, divertida però alhora pertorbadora per la seva vigència, succeí l’any 1602. Per 

algun motiu que desconeixem (potser polític, potser econòmic), els pacífics atresorats a l’erari 

públic de Barcelona no van ser destruïts. L’any 1602 la situació econòmica a Catalunya en general 

i monetària en particular no era gaire reeixida. Els experts creien que la circulació de més moneda 

d’or, sobretot de nova moneda, avaluada molt per sobre del que valia, podria incrementar els 

recursos econòmics de l’administració. El Consell de Cent barceloní es va posar a rumiar i acordà 

fer circular els pacífics recòndits. Cent cinquanta anys després d’haver estat fabricats, els pacífics 

podrien tenir una nova oportunitat de triomfar. En lloc de pensar en fondre’ls i fabricar moneda 

nova, els barcelonins es va decantar per fer-los circular lliurement. D’aquesta manera, hom 

s’estalviaria, no només les despeses d’encunyació, sinó també, i sobretot, les despeses d’augmentar 

el quiratat de l’or dels pacífics (de 20 quirats) a la llei de ducats (23,75 quirats) o escuts (22 

quirats) del moment. Tot estava a punt, fins i tot tenien pensada una cotització oficial per als nous 

pacífics en circulació: la de 24 sous. Com és natural, els consellers comunicaren les seves 

intencions al virrei, que era l’arquebisbe de Tarragona Joan Tarrés i Borrull, i aquest va traslladar la 

qüestió al Reial Consell d’Aragó perquè examinés la seva legalitat. Quan els doctors del Reial 

Consell i el propi virrei examinaren les monedes es van quedar esparverats: es tractava de monedes 

fetes per un rei intrús: Renat d’Anjou. El mateix virrei explicà al rei Felip II la infàmia que 

pretenien fer els barcelonins i la contestació que els donà: "...embié a dezir a los concellers que 

esta moneda era falça, hecha por un tirano que no tenía authoridad para hazerla y que era grande 
infamia d·esta ciudad y Principado que esta moneda corriesse por España, siendo memoria de lo 

que entonces passó...". Els consellers d’aleshores, al·legaren ignorància: "Y dixeron que no havían 

caydo, por falta de historia en el caso...". Els consellers de Barcelona, avergonyits del passat del 

país i per tal de no remoure la "memoria de lo que entonces pasó", van optar per fer cas a les 

recomanacions del virrei que consistien, és clar, en refondre els pacífics i convertir-los en escuts 

castellans (Sanahuja, 2000b). 



- 309 - 
 

ducats d’or s’havia iniciat amb més de vint anys de retard respecte a València i a Aragó. 

Però com que, a finals del segle XV, la decadència econòmica i demogràfica del Principat 

era prou evident, hom no trobava estrany aquest endarreriment monetari. Segons Jaume 

Vicens Vives (1937: 415-16), Catalunya era “pobra en recursos, en intrepideses; 

mancada de les condicions de base per a imposar-se i triomfar en una Europa que 

solament podia ésser enjovada pels grans exèrcits, les grans fortunes o les grans 

cultures”. De fet, però, almenys en relació als ducats d’or, això no va ser així. He 

comprovat que el batiment de ducats a la seca de Barcelona s’inicià força anys abans, 

concretament el 1481, immediatament després de les darreres emissions de florins a la seca 

barcelonina (Sanahuja, 1999a).
328

 És cert que la pragmàtica del 1493 disposaria sobre la 

moneda d’or, però d’una manera més subordinada del que hom havia cregut i, per 

descomptat, sense ser l’ordre inicial de batiment d’aquesta espècie monetària a Barcelona. 

El veritable sentit de les disposicions reials de 1493 estarien dirigides a regular la 

circulació de la moneda de billó i el retorn a la fabricació de la moneda de plata, i no pas a 

crear una nova moneda d’or per Catalunya.
329

 

 

Gràfic 2 

Guanys percebuts pel rei en el batiment de ducats a Barcelona, 

segons els comptes de tresoreria reial (1481-1491) 
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Font: ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Llibres del tresorer reial, vols. 437 a 446  

(Sanahuja, 1999a: 110). No s’han conservat les dades relatives a l’any 1485. 
 

                                                           
328

 La font prové de: ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Seca de Barcelona, vol. 1.994. No s’ha 

de confondre aquesta notícia amb la que proporcionaven Pío Beltrán i Mateu Llopis (1930), i que feia 

recular l’emissió de ducats barcelonins al regnat de Joan II. Miquel Crusafont, molt encertadament, 

localitzà l’error d’interpretació en que havien caigut els autors (Crusafont, 1989a: 161-163). 
329

 Sobre aquesta qüestió vegeu el capítol següent, p. 428-432. 

? 
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  No coneixem el volum total de ducats fabricats a Barcelona entre 1481 i 1499, però 

sabem que la fabricació no s’aturà perquè cada any el rei i els seus oficials rebien la part 

corresponent dels guanys obtinguts en el procés. Amb les poques dades que tenim podem 

suposar que cada any es fabricaven un mínim de 125 marcs de ducats (unes 8.300 peces), 

però segurament aquest xifrà s’incrementà a partir de l’any 1493, arran del recolzament 

proporcionat per la Pragmàtica de Ferran el Catòlic. Podem aproximar-nos al volum de 

ducats encunyat entre 1483 i 1488 amb la comparació dels guanys percebuts pel rei en el 

batiment de la moneda d’or. Del gràfic 2 es dedueix que entre 1481 i 1490 es produí una 

fabricació regular de moneda d’or a Barcelona: 

  Així doncs, les darreres descobertes completen el següent quadre d’aquesta manera 

(taula 15): 

 

Taula 15 

La moneda d’or a Catalunya (s. XIV-XVI) 
 

B: Barcelona       P: Perpinyà      Mil.: mil·lèsimes  

G: Girona        S: Saragossa     pxm: peces per marc   

M: Mallorca       V: València     Cursiva : estimació real   

  

  

 

                                                           
330

 També es van crear ducats propis aragonesos, valencians, i mallorquins, que no considero en 

aquesta taula exclusiva sobre la moneda catalana. Pel mateix motiu tampoc considero la curta 

emissió de timbres d’or valencians de mitjans de segle XV (Sendra, 2011). 

 Llei Talla 
Anys de 

fabricació 
Seques 

Quirats Mil. pxm grams 

Florí +23,50 +.979 68 3,5 c1341-c1354 P 

Florí 23 .958 68 3,5 1354 P 

Florí 22,75 .948 68 3,5 1354-1362 P 

Florí 22 .917 68 3,5 1363-1365 P 

Florí 18 .750 68 3,5 1365-1481 B,G,M,P,S,V 

Timbre  

de Perpinyà 

23,50 

(22) 

.979 

(.917) 

58,50 

? 

4,10 

(3,5) 

1395 P 

 

Pacífic 20 .833 68 3,5 1465-1472 B 

Ducat (Principat) 23,75 .990 67 3,5 1481-1578 B,P,
330
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Moneda d’argent i de billó 

 

  Durant la major part del segle XV les monedes de plata en circulació a Catalunya 

eren, o bé croats retallats (“escuats”) o bé moneda estrangera (sobretot carlins o pirrals 

sicilians i napolitans)  (Mateu Llopis, 1952: 14). El perquè d’aquest fet l’hem de buscar en 

la impossibilitat, per part de les autoritats barcelonines, de fer batre croats, la moneda 

d’argent barcelonina, en quantitat, i evitar la seva immediata exportació. No sembla que 

s’encunyés cap espècie monetària d’argent o billó a la Catalunya de la postguerra. Cap el 

1493, els documents ens assabenten que la moneda de plata havia desaparegut de la 

circulació (doc. 350).  

  Pel que fa a la moneda de billó, la circulació de moneda estrangera, sobretot 

francesa, fou un recurs normalitzat i oficialitzat. La prova d’això és que els anys amb 

més esments documentals de moneda estrangera en circulació a Catalunya són aquells 

en els quals es dugué a terme alguna modificació oficial del seu valor circulatori, o el 

seu abatiment, o bé foren protagonistes del rebuig per part dels usuaris. Aquests anys 

assenyalats són els biennis de 1476-1477 i de 1487-1488. Des d’abril de 1476 fins al 

febrer de 1477 les notícies es fan ressò del refús popular a certes monedes d’origen 

francès, a llur falsificació, i a les deliberacions de les administracions —reial, del Consell 

de Cent, i municipals de Catalunya— sobre si recolzar-les i mantenir-les en circulació, o 

bé prohibir-les. Aquestes monedes eren anomenades dobles d’argent i vuitenes de billó, 

de França (docs. 214-215, 217-218, 220), blanques estrangeres (docs. 218 i 221), i 

dobles del rei, dobles de Savoia i d’altres ducs, rals castellans o “cabeces”, claverines, i 

gansos (doc. 224). 
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Taula 16 

Moneda d’argent i de billó, en circulació a Catalunya (1476-1477) 

B: Valor oficial establert al Principat (doc. 215), vigent entre abril i novembre de 1476 

S: Valor oficial establert a la Seu d’Urgell (doc. 224), vigent des de febrer de 1477 

 

Monedes esmentades 
Valor 

circulatori 
Oficialitat 

Ral de Barcelona i de Perpinyà “amb creu” 20 d B 

Quarta 24 d B 

Dobla d’argent de França 24 d B 

Vuitena de billó de França 8 d
325

 B 

Blanca o dobla del rei 8 d S 

Blanca o dobla de Savoia i “d’altres ducs” 7 d S 

Ral castellà o “cabeça” 24 d S 

Claverina o clavellina 12 d S 

Ganso -- S 

 

 

  En canvi, entre 1487 i 1488, les monedes estrangeres més esmentades eren les 

blanques o dobles de Savoia, dites “de la cadena”, i les dobles del rei (docs. 307-308, 

315), que fins aleshores havien mantingut el mateix valor circulatori de 1477 a la Seu 

d’Urgell; i també les dobles de nou, les targes de la vaca, i les targes del sol (doc. 315) 
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 “Si són bones” (doc. 215). Senyal de que n’hi hauria d’haver moltes de falses. 



- 313 - 

 

Taula 17 

Moneda d’argent i de billó estrangera, en circulació a Catalunya (1487-1488) 

P: Valor oficial establert a Puigcerdà (doc. 315), vigent des d’agost de 1488 

S: Valor oficial establert a la Seu d’Urgell (doc. 307), vigent des de gener de 1487 

 

Monedes esmentades 
Valor 

circulatori 
Oficialitat 

Dobla de nou (del rei) 10 d P 

Dobla del rei 7 d S 

Dobla de Savoia “de la cadena” 6 d
326

 P, S 

Tarja “de la vaca” 8 d P 

Tarja del sol (del rei) 11 d P,  

 

  Algunes de les monedes estrangeres en circulació mereixen un comentari 

particular. És el cas dels esments de la moneda anomenada ardit, originàriament referits 

exclusivament a moneda francesa, des de mitjans del segle XV i per tot Catalunya (docs. 

73-74, 79-80, 240), però finalment adoptats per a designar la moneda pròpia, segons es 

documenta a la Seu d’Urgell l’any 1477 (doc. 225), de valor de dos diners.  

  Un segon cas destacable és el dels anomenats terns. La circulació de terns a 

Barcelona apareix documentada explícitament al Manual mallorquí de mercaderia, del 

darrer terç del segle XV, en comentar els tipus de monedes en circulació a Sicília: “...los 

terns que corren en Barcelona són un quint de carlí...” (Guadan 1980, 102). Antonio 

Guadan va malinterpretar aquesta frase pensant-se que volia assenyalar que un diner de 

tern de Barcelona equivalia a un cinquè de carlí sicilià.
327

 Però això no podia ser 

possible per raons metrològiques evidents. El mot “tern” en aquest context és equivalent 

a una moneda de valor de tres diners.
328

 Així doncs, qualsevol moneda de plata que 

                                                           
326

 Però abaixades a la Seu d’Urgell el 15 de setembre de 1488 al valor de 4 d. (doc. 316). 
327

 Els carlins sicilians són tradicionalment coneguts a Catalunya amb el nom de pirrals. Es tracta 

d’una denominació moderna adaptada i traduïda de pirreale, que fou una denominació siciliana 

emprada en els primers moments del batiment d’aquesta espècie monetària, equiparable a una ral 

d’argent (Botet,1911, doc. XIV). La denominació correcta per als segles XIV i XV, emprada a 

Catalunya o a la major part de la Itàlia continental, era la de carlí o carlino. 
328

 El nom “tern” apareix ben documentat a principis del segle XVI (docs. 395, 398, 400-401, 405). 
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tingués un pes i una llei equiparable a una sisena part d’un croat de Barcelona, a l’època 

que els croats ja valien 18 diners, podia ser considerada un tern. El Manual estava 

assenyalant que entre les monedes que a Barcelona corrien pel valor de tres diners i que 

eren conegudes com a terns hi havia, de fet, molts cinquens de carlí sicilians. 

L’evidència numismàtica actual ja ho apuntava: és més fàcil localitzar quintinos 

sicilians a les col·leccions de Barcelona que a la mateixa Sicília, tot  i que llur emissió 

no fou massa abundant. Precisament per aquesta darrera circumstància —que els 

quintinos sicilians no s’havien fabricat en abundància—, a Barcelona es va produir un 

fet curiós. Essent ben acceptats els terns sicilians, arribà un moment que no donaven 

l’abast i la solució per continuar disposant d’aquesta pràctica denominació de moneda 

entre menuda i mitjana va ser retallar carlins sicilians fins al diàmetre dels quintinos 

desitjats. És per aquest motiu que a Catalunya s’han trobat molts carlins retallats, residu 

circulatori d’aquella època de mancança de moneda menuda. Els quintinos o cinquens 

de carlí de Sicília esmentats, de l’època de Joan II, van ser fabricats a Messina entre 

1466 i 1476 (Grierson / Travaini, 1998: 319).
329

 

  El cas dels quintinos o dels carlins retallats serveixen per confirmar un fenomen 

observat per Peter Spufford (1999b: 331) que el dugué a plantejar la hipòtesi que la 

circulació internacional de determinada moneda fraccionària no calia considerar-la un 

efecte exclusiu i indicador d’una crisi monetària local. Spufford s’adonà de la 

generalitzada importació de monedes de plata d’una denominació determinada en 

aquells territoris on feia falta. Per exemple, ell documentava que els soldini venecians 

eren transportats a Anglaterra per a circular com a mitjos penics durant els segles XV i 

XVI. Es tractava, doncs, de la demanda d’una certa denominació circulatòria, 

independentment de l’existència d’una crisi monetària. A Catalunya, la moneda siciliana 

retallada o de dimensions petites era importada per a satisfer la demanda d’un cert valor 

circulatori (de 3 a 6 diners). 

  Entre 1493 i 1494, el Consell de Cent barceloní, conjuntament amb l’administració 

reial, emprendrien una reforma monetària global. En certa manera, l’objectiu dels canvis 

seria adequar el sistema monetari català als paràmetres proposats per Arnau de Capdevila 

el 1435, sobretot a l’hora d’assolir el retorn i la normalització de la fabricació de la moneda 

de billó i d’argent. Com explicaré al capítol següent, el camí triat per a aconseguir aquests 

objectius seria lleugerament diferent al proposat seixanta anys abans.  

                                                           
329

 Vegeu la imatge d’un quintino a la p. 593, n. 67. 
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3.2. 

Actuacions monetàries locals conegudes 

 

 

 

3.2.1. La moneda de Perpinyà 

 

Un assaig de moneda de curs general 

 

  Des de la seva reincorporació a la Corona, i durant tot el segle XIV, la seca de 

Perpinyà es dedicà exclusivament a batre moneda d’or, sobretot en forma de florins 

(Crusafont / Comas, 1996: 91). Durant el regnat de Joan I la casa de moneda 

rossellonesa fou protagonista d’un assaig monetari ambiciós que consistí en fabricar 

nova moneda d’or de llei més alta, i nova moneda de billó que abastés valors 

circulatoris intermedis entre el diner de tern i el croat de plata. L’assaig es dugué a 

terme a Perpinyà per tal d’esquivar les dificultats i l’immobilisme de les autoritats 

barcelonines i per tal de no infringir, en el cas del billó, la perpètua estabilitat de la 

moneda de tern. En definitiva, el rei volia controlar directament la fabricació de la 

moneda menuda i signar-la amb el seu cognom (Aragó) (Botet, 1909: 176). 

  La nova moneda d’or de llei alta fou anomenada “timbre” i es fabricà durant molt 

poc temps, el 1395 (Botet, 1909: 169-173). La moneda de billó fou anomenada 

“coronat”, i se li atorgà un valor circulatori de 4 diners. També es fabricaren coronats 

dobles, de 8 diners, i malles coronades, de 2 diners (Botet, 1909: 173-177 i 192-193).
330

 

La fabricació d’aquests nous tipus monetaris de billó es dugué a terme l’any 1395 i fou 

posteriorment represa, en temps del rei Martí, entre 1409 i 1410. Segons es desprèn dels 

documents conservats a l’Arxiu Reial, una part o la totalitat d’aquesta segona emissió 

de coronats es dugué a terme a la ciutat de Girona.
331

 L’assaig acabà fracassant, molt 

probablement per les dificultats provocades des de Barcelona (Crusafont, 1996a: 95).  

 

 

 

 

                                                           
330

 Malgrat que l’ordre de fabricació inicial preveia encunyar fins a 100.000 marcs, se’n deurien 

enllestir molts menys. Els exemplars conservats avui en dia són escassos i, en el cas de les malles 

coronades el primer exemplar conegut no fou publicat fins fa molt pocs anys (Domingo Sellart, 

2002).  
331

 ACA, Cancelleria Reial, Reg. 2221, 89v (Botet, 1909: 195).  
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Taula 18 

Assajos coneguts efectuats a la seca de Perpinyà per ordre reial (1395-1409) 
 

d: diner, moneda de compte 

d*: diner de llei (sobre 12 possibles) 

q: quirats (sobre 24 possibles) 

pxm: peces per marc 

s: sou, moneda de compte 

cursiva: estimació real

 

 

 Metall Anys 
Llei Talla 

pxm 
Valor 

Predecimal Decimal 

Timbre
332

 Or 1395 
23 ½  q 

(22 q)
 
 

.979 

(.917) 

58,50 

(?) 

18 s 

(15 ½ s) 

Doble coronat 

(blanca coronada) 
Bi 

1395 5 d* .399 72 
8 d 

1409 4 ¾ d* .379 74 

Coronat 

(mitja blanca) 
Bi 

1395 5 d* .399 144 
4 d 

1409 4 ¾ d* .379 148 

Malla coronada 

 
Bi 

1395 5 d* .399 288 
2 d 

1409 4 ¾ d* .379 296 

 

 

 

Vers una moneda pròpia del Comtat de Rosselló 

 

  Veient fracassar els intents de fabricar moneda de plata catalana en benefici de la 

casa reial, és a dir sense la intervenció del Consell de Cent barceloní, el rei Martí 

proposà la fabricació d’un nou tipus de moneda d’ús propi per als comtats de Rosselló i 

Cerdanya. El 12 de novembre de 1407 el rei arrendà el batiment a la vila de Perpinyà de 

moneda de plata d’onze diners de llei talla de setanta peces per marc de Perpinyà i valor 

de 18 diners de tern (Botet, 1909: 192). A més, l’arrendament permetia fabricar moneda 

de billó de llei de doblenc i talla de 21 sous per marc, en forma de diners i de malles. Es 

tractava d’un tipus de moneda igual que el que havia intentat fabricar a Barcelona uns 

anys abans. En principi, aquestes monedes reials no havien de ser privatives del comtat 

de Rosselló, sinó que podien circular lliurement (sense obligació d’acceptar-les) per tots 

                                                           
332

 En rodona apareixen les característiques descrites a l’ordre d’encunyació, mentre que en cursiva 

apareixen les proporcionades per Arnau Carbonell (1437). 
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els estats de la Corona. Com havia passat el 1400, el negoci tampoc no es va poder 

realitzar i les noves monedes quedaren en l’estadi de projecte.  

  El cas és que, gràcies a tots aquests antecedents, la seca de Perpinyà aconseguí 

fabricar moneda de plata i billó pròpia al llarg del segle XV. Inicialment, el rei degué 

aconseguir pactar amb les autoritats barcelonines el poder fabricar moneda reial de plata 

a Perpinyà. Ferran I, a finals del seu regnat, el mes d’octubre de 1415 aconseguí poder 

encunyar, en benefici propi, croats d’argent com els de Barcelona. El rei va poder afegir 

el seu cognom Aragó a la llegenda de l’anvers de les monedes i, a canvi, la llegenda del 

revers havia de compartir els noms dels comtats de Rosselló i de Barcelona. Les 

característiques físiques dels croats rossellonesos havien de ser en tot iguals a les dels 

croats barcelonins, excepte per una mínima diferència en la llei de l’argent (11 diners i 

10 grans en lloc d’11 diners i 12 grans) (Botet, 1909: 224). El 1418, el rei accedí, a 

petició dels arrendadors, que els croats fabricats a la seca de Perpinyà no duguessin cap 

marca visible diferenciadora respecte als croats barcelonins, descomptant les llegendes 

anteriorment esmentades (Botet, 1911: doc. LXII). Aquesta darrera circumstància degué 

ajudar a la decisió presa per les autoritats barcelonines entre 1424 i 1425 de rebaixar el 

for dels croats de 18 a 15 diners pel Principat i de prohibir-hi el curs dels croats 

rossellonesos i de qualsevol altra moneda de plata no barcelonina. També aconseguiren, 

per manament reial del 27 de desembre de 1424, paralitzar indefinidament el batiment 

de croats de plata a Perpinyà (Botet, 1909: 244).
333

 

  En contrapartida, el 10 de juliol de 1427, Alfons el Magnànim concedí llicència als 

cònsols de Perpinyà per a encunyar 7.000 marcs de moneda menuda “a la llei de 

València”, que en aquell moment era llei de doblenc (doc. 52b). Des d’aleshores, la 

moneda menuda rossellonesa havia de tenir un abast circulatori restringit als comtats de 

Rosselló i Cerdanya, però, a la pràctica, llur circulació es restringiria a Rosselló en els 

moments d’abundància de moneda menuda, però s’expandiria per tot el Principat en els 

moments de penúria monetària.
334

 Inicialment, la seca de Perpinyà fabricà unes malles de 

doblenc a imitació de la moneda de tern barcelonina però canviant els tres punts que 

apareixen als espais de la creu del revers (i que són l’indicatiu de la llei de tern) per dos 

punts (indicador de la llei de doblenc). No està documentat, però és molt probable que 
                                                           
333

 Uns dies abans, el 9 de desembre de 1424, Dalmau de Darius, lloctinent de Ramon de Perellós, 

governador dels comtats de Rosselló i de Cerdanya, notificà al mestre de la seca de la vila de Perpinyà, 

al seu lloctinent i obrers la provisió reial de prohibir la fabricació de moneda a cap altre lloc que no fos 

la ciutat de Barcelona (doc. 50). 
334

 Sobre la identificació i catalogació de la moneda menuda de Perpinyà d’Alfons el Magnànim 

vegeu l’article de Rafel Comes (Comas, 2008). 
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aquest fet motivés —novament— les protestes de Barcelona i que el disseny de la moneda 

rossellonesa hagués de canviar de forma per imperatiu legal. Després d’aquest moment 

inicial, i durant els regnats d’Alfons IV i Joan II, els diners menuts i les malles 

rossellonesos durien empremtat un arbre en el revers, semblant a l’arbre utilitzat a les 

monedes de València. El 5 d’octubre de 1438, el  lloctinent del mestre de la seca de 

Perpinyà, Joan Cases, rebé una nova llicència per a fabricar 1.000 marcs més de menuts 

“com els de València” de llei de dos diners i talla de 24 sous, per compte dels cònsols 

(doc. 59b). El 10 de setembre de 1457, el rei atorgà nova llicència als cònsols de Perpinyà 

per a encunyar 30.000 marcs de rals i mitjos rals de plata, i 2.000 marcs de menuts i 

malles, durant sis anys (doc. 74b). Aquesta llicència segurament s’executà durant els 

primers anys del regnat de Joan II (Colson, 1854: 198). 

 

 

Guerra i ocupació francesa del Rosselló 

 

  A mitjans de gener de 1463 Lluís XI de França, aprofitant la Guerra de la 

Generalitat contra Joan II, culminà l’ocupació del Rosselló en nom propi. Mesos abans, el 

9 de maig de 1462, Joan II havia signat el Tractat de Baiona amb el qual empenyorava al 

rei francès els comtats de Rosselló i Cerdanya a canvi de rebre armes i diners per fer front 

als catalans.  Durant els deu primers anys d’aquesta ocupació les autoritats franceses ja 

iniciaren algun batiment de moneda pròpia a la seca de Perpinyà. Això és desprèn de 

l’existència d’espècies monetàries que duen la marca P de Perpinyà i que, segons Lafaurie 

(1951) foren emeses abans de 1472.
335

 

  Un cop acabada la guerra, la revolta antifrancesa de Perpinyà fou aprofitada per 

Joan II, el qual hi envià un exèrcit i assolí recuperar, momentàniament, el Comtats de 

Rosselló i Cerdanya. Això s’esdevingué el 12 de febrer de 1473. Abans, però,  l’1 de 

febrer, Gaspar Vilar ja havia estat nomenat mestre de la seca de Perpinyà (Botet, 1909: 

276). Lluís XI contraatacà i assetjà Perpinyà. Al final, el 10 de maig de 1475, després de 

vuit mesos de setge, els perpinyanesos es van tornar a rendir als francesos. Entremig, Joan 

II havia autoritzat, el 26 d’agost de 1474, una fabricació de 1.000 marcs de menuts, per 

comte dels cònsols de la vila (doc. 205), que probablement es dugué a terme, malgrat les 

dificultats del moment. 

                                                           
335

 vegeu la taula 20 i les imatges de l’apèndix 1, p. 529, n.31-33). 
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  La segona ocupació francesa durà fins el 1493, essent nou rei de França Carles VIII. 

En aquest període es potencià la fàbrica de moneda a Perpinyà. Es fabricaren escuts d’or, 

grossos d’argent, blancs de billó, ardits, òbols i sobretot, patacs, que a Girona, on 

circulaven amb normalitat l’agost de 1483, s’anomenaven “croets” (doc. 264). 

L’abundància d’aquesta moneda de llei baixa obligà la ciutat a prohibir la seva circulació, 

el sis de setembre de 1483 (doc. 269). Durant la ocupació francesa, l’entrada de moneda 

menuda catalana a Perpinyà també degué ser prou important, ja que les autoritats locals 

van haver de prohibir, el 3 de gener de 1489, la circulació de monedes “estrangeres” (doc. 

320). L’ocupació francesa finalitzà el 1493, amb el Tractat de Barcelona, en el qual Carles 

VIII de França va acceptar restituir els Comtats a Ferran el Catòlic.
336

  

 

 

Emissió a Vilafranca del Conflent 

 

  El 7 d’agost de 1473 Joan II concedí privilegi per a fabricar moneda d’argent i de 

billó com la de Perpinyà a Vilafranca del Conflent (doc. 192). No sabem si aquest privilegi 

s’arribà a executar. En qualsevol cas, el tipus de moneda que s’autoritzava era el propi del 

Rosselló, és a dir, diners de doblenc i amb uns tipus determinats, propis del comtat. Miquel 

Crusafont ha proposat que unes malles que es coneixen a nom de Joan II i que duen el nom 

de Barcelona en el revers puguin correspondre a aquesta emissió (Crusafont, 2000b). En 

condicions normals, és improbable que les autoritats locals s’atrevissin a fer servir els tipus  

barcelonins, i encara més que les autoritats perpinyaneses i barcelonines els ho 

permetessin. Crusafont, però, assenyala que les dificultats pròpies del temps de guerra, i els 

antecedents de les emissions perpinyaneses que tendien a imitar o a semblar-se el màxim 

possible a la moneda barcelonina, són arguments a favor de no descartar aquesta 

hipòtesi.
337

 

                                                           
336

 Un resum dels fets militars relacionats amb l’ocupació del Rosselló el trobareu a la Història 

militar de Catalunya (Hernàndez Cardona, 2003: 43). 
337

 Vegeu una imatge d’ aquestes enigmàtiques i rares malles a nom de Joan, a l’apèndix 1, p. 519,n. 

3. 
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Taula 19 

La moneda rossellonesa d’Alfons IV i Joan II (1415-1463 i 1473-1476) 
 

d: diner, moneda de compte 

d*: diner de llei (sobre 12 possibles) 

g: gra de llei (sobre 24 possibles) 

mbt: moneda barcelonina de tern 

pxm: peces per marc 

s: sou, moneda de compte 

 

 

 Metall Anys 
Llei Talla 

pxm 

Valor 

mbt 
Predecimal Decimal 

Croat Ar 

1415-1424 11 d* 10 g .951 72 

18 d /  

15 d
338

 
1458-1463 

11 d* 6 g/ 

11 d* 9 g 
.938/.948 75/74 

1473-1475 ? ? ? 

½ croat Ar 

1415-1424 11 d* 10 g .951 144 
9 d /  

7 ½ d
339

 
1458-1463 

11 d* 6 g/ 

11 d* 9 g 
.938/.948 150/148 

Diner Bi 
1438-1463 

2 d* c.160 
288 

1 d 
1473-1475 294/360 

Malla Bi 1427-1463 2 d* c.160 576  ½  d 

 

                                                           
338

 18 diners de tern entre 1415 i 1425 i a partir de 1454; 15 diners entre 1425 i 1454. 
339

 9 diners de tern entre 1415 i 1425 i a partir de 1454; 7 ½ diners entre 1425 i 1454. 



- 321 - 

 

Taula 20 

La moneda rossellonesa de Lluís XI i Carles VIII de França 

(1463-1473 i 1476-1493)
340

 
 

     d: diner, moneda de compte     mt: moneda tornesa 

     g: grams           s: sou, moneda de compte 

     *a: existència no comprovada 

 

 Metall Anys 
Llei 

Decimal 
Pes 

grams 
Valor 

mt 

Escut d’or 

au soleil 
Or 

1476-1483 

.963 3,50 g 

33 s 

1483-1493 36 s 3 d 

Gros 

de roi 
Ar 1476-1483 .917 3,55 g 33 d. 

Blanc 

à la couronne 
Bi 

1463-1472 
.359 3,02 g 

10 d 

1488-1493 12 d 

Blanc 

au soleil 
Bi 1476-1483 .359 3,12 g 12 d 

½ Blanc 

au soleil* 
Bi 1476-1483 .359 1,56 g 6 d 

Ardit Bi ? .239 ? 3 d 

Patac (croet) Bi c.1483 ? ? 1 ½ d 

Òbol tornès Bi 1463-1472 .006 ? ½  d 

Òbol tornès Bi 1476-1483 .005 ? ½ d 

 

 

 

                                                           
340

 La informació ha estat extreta principalment de l’obra de Jean Lafaurie (1951: I, 113-119). 
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3.2.2. Emissions reials descentralitzades de la guerra (1462-1469)  

 

  En el transcurs de la guerra els dos bàndols van necessitar un finançament 

extraordinari per fer front a les despeses bèl·liques. I, en ambdós casos, una part 

d’aquest finançament es va obtenir fabricant moneda per pagar les tropes i acontentar 

les poblacions fidels o sotmeses. Aquesta moneda fou també sovint fabricada amb la llei 

rebaixada i la talla augmentada, per tal d’esgarrapar el màxim benefici possible per al 

bàndol que l’encunyava. En cas de guerra, aquest tipus d’actuacions no s’han de 

considerar rareses. 

  El que fou més innovador va ser la descentralització de la fabricació de moneda, 

en tallers improvisats que entraren en funcionament en diferents poblacions catalanes. 

Les principals actuacions monetàries d’ambdós bàndols es van produir durant els 

primers anys de conflicte. Aquestes actuacions van esdevenir, de fet, gràcies a unes 

circumstàncies molt semblants a les succeïdes dos segles més tard, durant la Guerra dels 

Segadors (Crusafont 2001, 30-35), però no exactament iguals. En aquella ocasió les 

emissions de moneda de la recent creada República Catalana es van multiplicar per tot 

el territori, concebudes i executades per iniciativa municipal, amb l’objectiu de facilitar 

el pagament local de les tropes en lluita. A la guerra contra Joan II, en canvi, inicialment 

semblen combinar-se iniciatives municipals amb projectes de l’administració reial 

desvinculats de les autoritats locals, en aquest darrer cas, sobretot del bàndol de Joan II.  

 

 

Front oriental i septentrional 

 

  A l’iniciar-se el conflicte, la reina Joana Enríquez i el seu fill Ferran, de deu anys, 

intentaren protegir-se a la ciutat de Girona. La Generalitat hi envià un contingent armat 

el 9 de maig, i la ciutat els va obrir les portes el 6 de juny, després d’una escassa 

resistència (Sobrequés / Sobrequés, 1973: 145-148). La reina i el seu seguici es van 

refugiar a la Força. El 23 de juliol tropes franceses, capitanejades pel comte Gastó de 

Foix, s’imposaren al Coll de Panissars i avançaren vers Girona, on van acabar per 

ocupar la ciutat i alliberar els partidaris de Joan que resistien a la Força. Les tropes 

catalanes, comanades pel Hug Roger, comte de Pallars, van situar el punt de 

comandament de l’ofensiva oriental a Hostalric. Des d’aleshores, el territori de Girona i 

tot el Rosselló quedaren en mans dels aliats de Joan II, però no pas l’Empordà, que 
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esdevingué un escenari de batalles entre catalans, dels dos bàndols, i francesos, aquests 

darrers capitanejats pel comte de Foix i el valencià Lluís Despuig, mestre de Montesa. A 

la ciutat de Girona, Pere de Rocabertí fou nomenat cap militar en tant que capità de la 

vegueria de Girona i Besalú (Sobrequés / Sobrequés, 1973: 236-238) i s’encarregà de la 

defensa i organització de la ciutat. 

  A principis de 1463, Lluís XI de França començà l’ocupació, en nom propi, del 

Rosselló i de Cerdanya. Poc abans havia ordenat al comte de Foix donar la guerra per 

acabada i tornar al seu país. Perpinyà capitulà el 9 de gener, i Cotlliure pocs dies després 

(Sobrequés / Sobrequés, 1973: 248-249). 

  Del front oriental només coneixem iniciatives monetàries a Girona, de caire reial 

descentralitzat, però alhora en sintonia amb les autoritats municipals. 

 

  Girona
341

 

  A mitjans de 1463 Joan II aprovà la fabricació de moneda a Girona, sota la direcció 

i administració de Pere de Rocabertí  i del mestre de seca Manuel Bou (doc. 86). El 27 de 

setembre de 1463 Joan II concedí privilegi a la ciutat per poder fabricar moneda d’or, 

argent i menuts a la seca que aleshores dirigia Pere de Rocabertí, un cop hagués acabat la 

guerra (doc. 90). La fabricació de 450 ll. 15 s. 2 d. de diners rocabertins a Girona es va 

iniciar el 18 de novembre de 1463 i va finalitzar el 23 de febrer de 1464 (doc. 96). 

Aquestes monedes, que duien el nom i el retrat de Joan II, foren prohibides per la 

Generalitat (doc. 94), i pel mateix rei Pere IV (doc. 98), sobretot en aquells territoris 

propers a Girona però fidels a la Terra, com l’Empordà. Joan II autoritzà Pere de Rocabertí 

a fabricar florins d’or a Girona a finals de 1464 (doc. 102) i, poc després, el 27 de febrer de 

1465, va donar curs general als florins d’or, rals d’argent i menuts batuts a Girona amb el 

seu permís (doc. 104). Malgrat les prohibicions, el curs de la moneda enemiga no devia ser 

fàcil d’evitar entre territoris veïns. Així, el 30 d’abril de 1465, Pere de Portugal va haver 

d’autoritzar, durant dos mesos, que els habitants de l’Empordà poguessin negociar amb els 

gironins per tal de desprendre’s dels diners rocabertins que havien acumulat (doc. 106). 

  No se sap si els diners rocabertins van ser aforats al valor d’un diner de tern en el 

moment de la seva creació. Els documents conservats no ho indiquen. En canvi, sabem que 

abans del 24 de març de 1467 els diners gironins es prenien a raó de tres peces per cada 

dos diners de tern. En aquell data Joan II ordenà abaixar els diners rocabertins de manera 

                                                           
341

 Pel que fa a Girona en temps de la guerra, vegeu la monografia de Ángeles Masiá Ros (1943) i 

els dos volums anteriorment citats sobre la Guerra Civil (Sobrequés / Sobrequés, 1972). 
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que es prenguessin a raó de dos per un diner de tern (doc. 128). La disposició reial va ser 

ratificada per les autoritats municipals el 10 de juny (doc. 130), circumstància que 

demostra que el control de les monedes de Girona no requeia en el Consell municipal. 

Malgrat la rebaixa de valor, els menuts rocabertins no van ser acceptats millor per la 

població. El 25 de setembre de 1467 els jurats de Girona van haver de demanar a Pere de 

Rocabertí que actués per evitar el rebuig dels menuts (doc. 135). 

  A mitjans de 1469 els jurats de Girona, segurament havent adquirit finalment el 

control sobre la moneda de la ciutat, van escriure una carta a Jordi Llobet, mestre de la 

moneda del rei, demanant-li que anés a la ciutat per a fabricar més moneda (doc. 146). 

Aquesta nova emissió ja estava enllestida el 15 de juny, data en la que es publicà una crida 

obligant l’acceptació de les malles batudes recentment a raó de dues per un diner de tern 

(doc. 148). Coneixent aquest valor de canvi, vigent ja el 1467, no ens ha de suposar cap 

problema identificar aquesta denominació de malla (una moneda de valor de mig diner) 

amb les mateixes monedes que abans eren anomenades diners menuts o rocabertins. 

  Vegeu, al catàleg, les peces Gi-1 a Gi-4e. 

 

 

Taula21 

La moneda gironina a nom de Joan II (1465-1469) 
 

d: diner, moneda de compte 

d*: diner de llei (sobre 12 possibles) 

g: gra de llei (sobre 24 possibles) 

bt: moneda barcelonina de tern 

pxm: peces per marc 

s: sou, moneda de compte 

 

 

 Metall Anys 
Llei Talla 

pxm 

Valor 

mbt 
Predecimal Decimal 

Florí Or 1465 ? ? ? 13 s  

Croat Ar 1465 No retrobat. Existència probable 

Menut  

rocabertí 
Bi 1463-1467 ? ? ? 

    1463: ? 

ab.24.03.1467: 2/3 d 

   24.03.1467: ½ d 

Menut 

rocabertí  

(malla) 

Bi 1469 ? ? ? ½ d 
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  Berga 

  Lluny dels principals escenaris bèl·lics, el Berguedà continuà fidel a la Terra més 

enllà de la derrota de Prats de Rei-Calaf de 1465 (Hernàndez Cardona, 2003: 35). El 3 

de març de 1466  el rei Pere de Portugal autoritzà els consellers de Berga a batre fins a 

3.000 lliures de rals i sisens, amb el pes i contingut metàl·lic dels rals i sisens de 

Barcelona, amb la prevenció que ho fessin amb el màxim secret possible: “los quals façau 

del pes e liga dels reals e sisens que en la nostra secca de Barchinona se fabriquen e baten, 

e atteneu per dignes respectes se faça lo pus càutament e secreta que·s porà per a evitar 

alguns inconvenients qui obviar-vos porien” (doc. 122). No es coneix cap més notícia 

sobre aquesta emissió. La clàusula de secretisme és completament inusual. Crusafont 

(1982: 130) opinà que aquesta clàusula només podia indicar que la fabricació de moneda 

havia de ser duta a terme copiant les empremtes i les llegendes de la moneda barcelonina, 

de manera que no es descobrís l’actuació monetària. És probable que això fos així. En 

aquest cas ens trobaríem davant d’un model únic que no sembla haver-se repetit més: 

l’emissió d’una moneda de curs general, en una fàbrica descentralitzada, en benefici 

d’unes autoritats municipals. De tota manera, cal insistir en el fet que no es coneix cap 

document certificador de l’execució de la llicència ni tampoc cap moneda que s’hi pugui 

atribuir.
342

 

 

 

Front occidental  

 

  A les terres de ponent, que pertanyien majoritàriament a la Catalunya Nova i que 

gairebé no estaven afectats pel fenomen remença, la successió inicial d’esdeveniments 

fou com segueix: el 5 de juny de 1462 Joan II entrà a Balaguer (Jiménez Catalán, 1913: 

92-93). La ciutat de la Noguera fou la plaça forta des d’on les tropes de Joan II 

assetjarien Lleida i el seu territori. El 30 de juliol del mateix any, el contingent armat 

joanista que es desplaçava des del territori de Barcelona va vèncer a Rubinat i va 

aconseguir dominar la vila de Tàrrega. Les forces de la Generalitat van situar els punts 

                                                           
342

 Miquel Crusafont (1982: 130) va atribuir hipotèticament a Berga un sisè d’argent que du la 

llegenda pròpia de Barcelona però de lectura retrògrada. Caldria analitzar l’únic exemplar conegut 

per saber si fou producte d’una emissió legítima o obra d’un falsari. Sense tenir l’anàlisi 

metal·logràfic, l’error a l’hora d’empremtar la llegenda del revers és prou greu com per suposar-la 

una falsificació. En cas que fos legítima, tampoc es podria atribuir a Berga sense documentació 

explícita, més enllà de la possibilitat esmentada per Crusafont de que l’error “difícil de justificar a 

la seca de Barcelona, pot explicar-se per la manca d’experiència dels operaris de Berga”. 
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forts defensius a Santa Coloma de Queralt i a Cervera. Lleida va resistir dos anys, fins a 

mitjans de juliol de 1464 (Busqueta, 2004: 306).
343

 El 14 d’agost de 1465 va caure 

Cervera (Carreras Candi: 1907).
  

  D’aquest front coneixem diverses notícies documentals referents a actuacions 

monetàries descentralitzades promogudes des del bàndol joanista. De les actuacions 

monetàries descentralitzades ordenades des del bàndol de la Generalitat no en sabem 

gaire cosa. No s’han conservat documents escrits. Però podem deduir que tingueren 

lloc, com a mínim, en el cas de Lleida. La deducció es basa en l’existència d’unes 

monedes d’argent que duen dos tipus de llegendes al revers —CIVITAS ILERDE o 

ILERDENCIS— que, en el transcurs dels paràgrafs que segueixen, atribuiré, per primer 

cop,  a Lleida.
344

 

  Els autors precedents que han assajat d’atribuir aquestes monedes s’han trobat 

amb obstacles difícils de superar.
345

 El problema raïa, sobretot, en atribuir als diferents 

reis (i bàndols) unes monedes que no duen el nom del sobirà, i en interpretar les 

llegendes, no sempre evidents, que duen als reversos. Les atribucions precedents 

pretenien adjudicar cada tipus monetari a un rei i a una població determinada, sense 

comptar la possibilitat de duplicitats. La manera diferent d’interpretar els documents, i 

l’estudi dels encunys de les monedes, proporcionen uns resultats sorprenents i molt 

distints als acceptats generalment. La nova hipòtesi d’atribució és que totes les monedes 

conegudes, tant sisens com croats, que duen les llegendes CIVITAS ILERDE o 

ILERDENCIS, han d’haver estat encunyades a Lleida i iniciades en temps d’Enric de 

Castella. 

  El primer pas és desestimar que aquestes monedes pertanyin a alguna de les altres 

poblacions esmentades als documents. Resseguiré les notícies documentals conegudes, 

per ordre cronològic. 

 

 

 

                                                           
343

 Precisant les dates, segons els llibres d’acords del Consell General de Lleida, el dia 6 de juliol el 

Consell acordà lliurar la ciutat a Joan II; el dia 7 acordaren protegir el capità don Pedro, retribuir-lo 

amb diners i facilitar la seva fugida; el dia 16 formalitzaren la rendició mitjançant pacte i concòrdia 

(AML, Consells Particulars, 1464-67, f. 64 a 68).  
344

 Un article detallant aquesta atribució apareixerà publicat a Acta Numismàtica 43 (Sanahuja, 

2013b). 
345

 D’entre aquests autors cal destacar Joaquim Botet (1909: 312), Antoni Badia (1969), Leandre 

Villaronga Garriga (1978), i Miquel Crusafont (1982: 131). 
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  Balaguer (1462, setembre). 

  Abans de setembre de 1462 Joan II ordenà al batlle general de València que lliurés 

unes cartes a Andreu Català, mestre de la seca de València, on s’explicava la conveniència 

de fer fabricar florins d’or, rals de València i croats de Barcelona a Balaguer (doc. 83). El 

29 de setembre de1462 el Batlle General de València passà comptes davant del Mestre 

Racional de les quantitats lliurades a Andreu Català, mestre de la seca de València, per raó 

del  funcionament de la  fàbrica de moneda a Balaguer, establerta per manament del rei 

Joan II (doc. 84). Els comptes esmenten sis trossells i sis “estampes”, i també tota mena de 

tisores i martells. El compte esmenta explícitament unes “tisores grans per a billó”, però no 

fa cap esment a la possible encunyació d’altres metalls. Si només es va arribar a encunyar 

billó hauríem de considerar que els sis encunys esmentats (tres d’anvers i tres de revers) 

haurien de servir per a batre diners menuts o malles. Mateu Llopis (1952), Villaronga 

Garriga (1978) i Crusafont (1982: 131) han cregut que aquest projecte va tenir lloc 

efectivament.
346

 Ara bé, el compte redactat a València és anterior als fets projectats i, per 

tant, no ens serveix per verificar si la seca de Balaguer va arribar a funcionar durant un 

breu període de temps o no. De fet, tampoc coneixem cap espècie monetària que pugui 

relacionar-se clarament amb aquesta operació. Leandre Villaronga Garriga (1978: 489) i 

Miquel Crusafont (1982: 131) havien proposat l’encunyació de sisens d’argent a Balaguer 

amb retrat de cabells ondulats i llegenda ILERDENCIS. De fet, però, l’execució de l’emissió 

de moneda de curs general a Balaguer no té cap indici favorable per a ser verificada, 

excepte que, i només a tall d’hipòtesi, una possible emissió de moneda descentralitzada 

podria haver produït, en els moments inicials, moneda menuda de billó, però no d’argent. 

L’existència de sis encunys preparats per a fabricar moneda de billó és un argument prou 

favorable per tenir en compte aquesta possibilitat. 

 

  Tàrrega (1463, juny). 

  Una segona iniciativa monetària del bàndol de Joan II tingué lloc el 12 de juny de 

1463. En aquesta data, Requesens de Solà, portantveus del Governador General de 

Catalunya, i capità de la vila de Tàrrega, obtingué llicència de fer batre moneda, d’or, de 

plata o de billó, de curs general al Principat de Catalunya, és a dir, de característiques 

similars a la moneda barcelonina (doc. 86).
347

 La concessió permetia la fabricació de les 

                                                           
346

 Crusafont (1982: 131) arriba a afirmar que “No cal dir que l’emissió de monedes a Balaguer per 

Joan II està perfectament documentada (per Mateu Llopis)”. 
347

 Sobre Tàrrega durant la revolta contra Joan II vegeu l’article de Prim Bertran (1982). 
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monedes a la mateixa Tàrrega o en qualsevol altre lloc. Com en el cas de Balaguer de 

1462 no tenim cap notícia posterior que confirmi l’execució d’aquesta llicència.  

 

  Lleida i Tàrrega (1465, abril-agost). 

  Apareixen notícies d’actuacions monetàries en el bàndol de Joan II tres anys més 

tard de les notícies de Balaguer, arran de la campanya definitiva sobre Lleida. En 

aquesta ocasió Joan II rebé una partida important de rals de Mallorca que va 

desmonetitzar per convertir-los, un cop alterada sensiblement la seva llei, en sisens 

catalans i en rals de València, dues espècies monetàries més fàcils d’introduir al territori 

(Mateu Llopis, 1942).
348

 La fosa de metalls i fabricació de moneda nova començà a la 

seca de Lleida el 28 d’abril de 1465 (doc. 107). Jaume Mas era el mestre de la seca de la 

ciutat. Poc després, a principis de maig, el taller es traslladà a Tàrrega (doc. 113). Entre 

el 15 de maig i el 23 d’agost de 1465 va funcionar en aquesta població una seca 

ocasional, dirigida per Francí Ferrer i Miquel del Vilar. Malgrat ser una la continuadora 

de l’altra, les dues emissions de Lleida i Tàrrega foren prou diferents quantitativament i 

qualitativa, tal com mostra la  taula que segueix a continuació. A la taula també 

s’observa que la llei emprada per a fabricar la nova moneda era molt disminuïda en 

relació a la que tocava. És possible que aquesta rebaixa causada per les necessitats de la 

guerra tingués alguna cosa a veure amb les notícies posteriors, de 1465 i 1466 (docs. 

116-118, 120 i 123), de refús del sisens d’argent i del seu conseqüent abatiment i 

destrucció.
349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
348

 Com és habitual, en l’obra de Felip Mateu Llopis cal extreure les informacions directament dels 

documents que transcriu, i no pas dels seus textos, farcits d’incongruències inexplicables. Per 

exemple, Mateu Llopis (1948: 423) afirma que la seca de Tàrrega va funcionar fins el 29 de juny 

de 1465, quan als documents consten lliuraments de moneda acabada de fabricar fins el 23 d’agost. 

O un altre exemple, Mateu Llopis (1948, 418-419) narra que els encunys dels batiments van ser 

fets pel mestre Mateu Bretó, però els documents precisen que aquest personatge només va fabricar 

els primers parells d’encunys de cada denominació, mentre que la resta d’encunys van ser obra de 

les mans de l’argenter Francí Ferrer.  
349

 A tall d’exemple, el maig de 1466, el Consell de Reus havia retirat tants sisens falsos de la 

circulació que va poder destinar-los en fer una corona d’argent per a la marededéu de la 

Misericòrdia (doc. 123). 
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Taula 22 

Emissions de moneda de plata per ordre de Joan II a Lleida i Tàrrega (1465) 

 

 

 Lleida Tàrrega 

Inici emissió 28.04.1465 15.05.1465 

Final emissió 08.05.1465 23.08.1465 

Valor fabricat 2.615 s 6 d 44.201 s 6 d 

Rals mallorquins fosos 1.083 ½ rals 10.391 ½ rals 

Despeses 611 s 7 d 5.670 s. 

Sisens fabricats 2.150 88.403 

Rals valencians fabricats 1.025 0 

Llei emprada .734 .479 

 

 

 

  Cervera (1465, juny). 

  En una data tan reculada com el 20 de novembre de 1462, el Consell de Cervera 

decidia engegar la fabricació de moneda pròpia “pus se’n pot fer” (doc. 85). Les 

dificultats pròpies d’aquest negoci degueren fer-lo inviable a curt termini, car no 

retrobem cap més notícia sobre aquest negoci fins tres anys més tard. El 14 de maig de 

1465, el Consell  acordà escriure a diverses persones, amb la finalitat de fer venir a la vila 

un fabricant de moneda, i encomanà els paers i prohoms que, mentrestant i en cas de trobar 

una persona hàbil, en fessin fabricar (doc. 108). Poc després, la vila obtingué una llicència 

reial per fer moneda, atorgada per Pere de Portugal, i el Consell acordà fabricar-ne de bona 

llei, com la de Barcelona, i nomenà els mestres Lluis Serena i Antoni Meià mestres de la 

seca (doc. 110). L’objectiu d’aquesta actuació era fabricar sisens d’argent com els que es 

fabricaven a Barcelona. Per aquest motiu, el 22 de juny, el Consell nomenà Berenguer 

Miquel com a substitut del mestre Antoni Meià, i acordà disposar de l’argent de les 

esglésies per a l’encunyació de la moneda (doc. 112). Sabem que els encunys per a batre 

aquests sisens es van arribar a fer i a pagar perquè el clavari de la vila justificà amb aquest 

motiu el pagament d’1 lliura i 3 sous fet al ferrer Bernat Guillem (doc. 119). No tenim, en 

canvi, cap altre document que justifiqui l’execució final del projecte i tampoc es coneix 
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cap moneda que dugui el nom de la vila. Miquel Crusafont (1982: 131), amb 

l’assentiment de Josep Maria Llobet Portella (1988), va proposar atribuir a Cervera els 

sisens amb retrat de Pere de Portugal i llegenda ILERDENCIS (Lle-2), al considerar que el 

text “que tota la moneda que·s batrà se haia a batre en nom de la vila” que apareix a la 

llicència reial no vol dir que les monedes haguessin de dur gravat el nom de la vila, sinó 

simplement que aquesta havia de respondre de l’encunyació. A continuació, Crusafont 

assenyalà que el rei Pere IV s’hauria traslladat a Cervera després de la caiguda de Lleida 

(1464), intentant recuperar la ciutat perduda i que per això, la llegenda ILERDENCIS que 

apareix a les monedes indicaria en sentit ampli la contrada de Lleida, una vegada 

perduda la capital.
350

 De fet, considero que la frase esmentada per Crusafont s’hauria de 

prendre literalment, al peu de la lletra, pel fet, que ja he explicat abans, que ni la vila de 

Cervera (ni cap altra llevat de Lleida) estava acostumada a fabricar moneda pròpia. No 

estava acostumada perquè no ho havia fet mai. L’acord esmentat de que “tota la moneda 

que·s batrà se haia a batre en nom de la vila” era un acord clar i innocent, previ a 

continuar el projecte endavant, i no necessitava segones interpretacions. A les monedes 

de Cervera hi havia de constar el nom de la vila (i no el de Barcelona, per exemple), i la 

vila havia de respondre per elles. I això els paers de Cervera ho deixaven per escrit 

perquè constituïa una novetat. 

  Ja he esmentat que no disposem certificació documental de l’execució de les 

fabricacions monetàries de Balaguer, de Tàrrega del 1463, ni de Cervera. Això ja 

representa un handicap important, perquè l’existència d’ordres i acords de fabricació no 

implica la seva execució real, sobretot tenint en compte que aquestes operacions eren 

complexes tècnicament i financera. Però tampoc veig de quina manera es podria 

justificar fabricar moneda a Balaguer o a Cervera a nom del territori de Lleida 

(ILERDENCIS). Amb quina finalitat? Fins i tot, en el cas de Tàrrega, una circumstància 

semblant només es podria explicar per un reaprofitament d’encunys iniciats a Lleida, 

però no per una decisió fruit d’una reflexió meditada. El cas de Cervera, a més, parteix 

d’una impossibilitat afegida. L’acord de fabricar moneda de plata era una actuació 

municipal, i no pas reial descentralitzada, com en els casos de Balaguer i Tàrrega. ¿Com 

podrien justificar els paers de Cervera fer batre una moneda pròpia a nom del territori 
                                                           
350

 Miquel Crusafont ha treballat sovint amb el concepte que una moneda de plata no pot ser 

considerada una moneda municipal, sinó reial, com a mínim amb anterioritat a la Guerra dels 

Segadors (Crusafont, 2003b: 767). Per aquest motiu ell no ha catalogat cap emissió del segle XV, 

d’aquest metall, en el seu recull sobre la moneda local (Crusafont, 1990). I per aquest mateix motiu 

necessita justificar l’acció directa de l’administració reial en els batiments de monedes de plata 

durant la guerra del segle XV, com en el cas esmentat de Cervera. 
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d’una altra ciutat, com és el cas de Lleida, prou allunyada? Si l’acord era municipal (i 

ho era) les monedes havien de dur el nom de l’autoritat emissora. I si no, a qui s’hauria 

d’exigir responsabilitats en cas de frau?, als lleidatans? No és impossible que les 

fabricacions de moneda a Cervera haguessin estat responsabilitat de l’administració 

reial, però aleshores hem de convenir que no coneixem ni un sol document escrit que 

esmenti aquest fet. Per tant, l’atribució a Cervera queda descartada en qualsevol cas. Si 

es tractés d’una iniciativa municipal, la moneda ho hauria d’indicar. Si es tractés d’una 

iniciativa reial, hauria d’existir algun document que ens ho assenyalés. 

  El cas de Balaguer i el de Tàrrega de 1463 són distints. Al tractar-se d’actuacions 

reials descentralitzades, i no pas municipals, no calia que les monedes resultants 

duguessin el nom de la població. Podem convenir, doncs, que un misteriós nom com 

ILERDENCIS, referit a un suposat territori proper a Lleida, podria ser possible. Ara bé, 

també podria ser possible que les monedes fabricades ho fossin a imitació de les de 

Barcelona, llegendes incloses. De tota manera, si les no comprovades emissions de 

Balaguer i Tàrrega del 1463 es poden descartar és pel fet de que ens manquen llurs 

documents certificadors. 

 

 

Taula 23 

Emissions de terços de croat d’argent no comprovades i poc probables 

 

 

Població Caràcter Rei 
Data ordre, 

acord o inici 
Emissió 

Balaguer Reial Joan II ab.09.1462 
No 

comprovada 

Tàrrega Reial Joan II 12.06.1463 
No 

comprovada 

Cervera Municipal Pere IV 14.05.1465 
No 

comprovada 

 

 

  Finalment, l’emissió repartida entre Lleida i Tàrrega de l’any 1465 és comprovada 

pels documents. De fet, és l’única comprovada documentalment. Els terços de croat que 

duen un retrat que du els cabells al vent s’han atribuït a Joan II, d’aquests, els que duen 
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la llegenda CIVITAS ILERDE s’han atribuït a les primeres emissions de Lleida (abril 

1465), i els que duen la llegenda ILERDENCIS s’han atribuït a Tàrrega (maig-agost de 

1465). La hipòtesi és plausible. Fins i tot, és aparentment més plausible que no pas 

considerar, com a segona hipòtesi, que tots aquests sisens fabricats l’any 1465 a Lleida i 

Tàrrega ho haguessin estat exclusivament a imitació dels de Barcelona, llegenda 

inclosa. Però, malgrat tot, la primera hipòtesi no acaba de quadrar. 

  La hipòtesi no acaba de quadrar perquè, segons els documents, aquets sisens 

ordenats per Joan II es van fabricar amb un contingut de plata molt reduït, per tal 

d’aconseguir recursos extraordinaris en el transcurs de la guerra. Concretament, els 

documents presentats per Mateu Llopis ens assabenten que inicialment l’emissió de 

sisens s’efectuà amb un contingut d’argent proper al 75%, i que finalitzà afegint a la 

mescla, només, un 50% d’argent. Podem convenir que si el que era important era 

fabricar moneda amb la llei reduïda, per augmentar els beneficis de l’encunyador, no 

calia fer caure el pes del frau (o de la retallada conjuntural) sobre la ciutat de Lleida. Un 

cop vençuda la ciutat i lliurada mitjançant pacte i concòrdia, hauria estat improcedent 

fer batre moneda fraudulenta al seu nom. El més lògic és que les monedes fabricades 

amb la llei reduïda duguessin la tradicional empremta barcelonina. De fet, així mateix 

ho va comprendre Crusafont (1982: 131) quan va desestimar l’atribució dels sisens amb 

ILERDENCIS a Tàrrega. I de fet, les monedes conegudes amb el retrat atribuït a Joan II 

(amb llegenda ILERDENCIS o CIVITAS ILERDE) tampoc no semblen ser de mala llei. 

Efectivament, n’he fet analitzar una de cadascun dels tipus coneguts, i els resultats 

confirmen la percepció visual (vegeu la taula 24, a la pàgina següent). 

  Vistos els resultats de l’anàlisi, sembla clar que els terços de croat coneguts amb 

llegenda CIVITAS ILERDE i ILERDENCIS no són els que van ser encunyats l’any 1465, ni a 

Lleida, ni a Tàrrega, ni a Cervera. Tots tres tipus analitzats duen un contingut molt alt 

d’argent (95%) allunyat dels percentatges documentats per a la darrera emissió del 1465 

(50-75%). Els dos darrers terços de croat analitzats són dos terços amb llegenda 

BARCHNONA i retrat semblant (però lleugerament distint) als retrats formals d’Alfons el 

Magnànim utilitzats pera empremtar els terços de croat de la seca de Barcelona. 

L’exemplar Lle-21 del meu catàleg (p. 698) presenta un bon color d’argent però un 

retrat diferent dels tipus habituals. El resultat de l’anàlisi ha mostrat un contingut 

d’argent semblant al percentatge esmentat a la documentació de l’emissió de moneda de 

Joan II a Lleida i Tàrrega el 1465. Òbviament, es pot tractar d’una casualitat, però 

podria ser que terços de croat com aquests, lleugerament diferents dels fabricats a la 
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seca de Barcelona abans de 1462 i amb un contingut d’argent rebaixat, fossin els 

exemplars veritablement obrats a la seca d’emergència de Joan II establerta a Lleida i a 

Tàrrega. El darrer terç de croat analitzat és una peça d’aspecte descuidat i color de billó. 

L’anàlisi ha desvelat un contingut d’argent proper al 30 %, massa poc per a pertànyer a 

una emissió oficial o semioficial. Es tracta, per tant, d’una falsificació d’època.
351

 

 

 

Taula 24 

Anàlisi metal·logràfic d’alguns exemplars de terç de croat d’argent 

 
Anàlisi realitzat per: Nummetrica  

Tècnica d’anàlisi utilitzada: Fluorescència de rajos X 

Equip utilitzat: NITON XL3T 980TA  

Superfície analitzada: ø 8 mm centrada a la cara analitzada 

Temps d’anàlisi: 50 s per determinació 

Cares analitzades: una cara totes excepte la n. 17, analitzada a dues cares  

Procedència dels exemplars analitzats: CE 

 
Font: CRUSAFONT (2009). 

N: Numeració del catàleg proposat a l’apèndix 3 d’aquesta tesi. 

 

Descripció Font N Argent Coure Or 

ILERDENCIS 2.985 

(de Joan II) 

Lle-17  

(d’Enric) 

.950 / .954 .028 / .027 .012 / .011 

ILERDENCIS 3.044  

(de Pere IV) 

Lle-18  

(de Pere IV) 

.956 .020 .014 

CIVITAS 

ILERDE 

2.986 

(de Joan II) 

Lle-20 

(de Joan II) 

.950 .030 .012 

BARCHNONA No  Lle-21 

(de Joan II) 

.734 .252 .003 

Idem Fals No - (fals) .301 .680 .007 

 

 

  En resum, és probable que l’emissió del 1465, de llei dolenta, fos efectuada a 

imitació dels tipus i llegendes de la moneda barcelonina. Però, aleshores, ¿on i quan es 

van fabricar els terços que fins ara eren atribuïts a Balaguer, Tàrrega i Cervera? La 

solució cal trobar-la a la mateixa ciutat de Lleida. La seqüència deductiva és la que 
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 L’he reproduït a l’apèndix 1, p. 519, n. 5. 
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segueix. Dels batiments de moneda d’argent a la ciutat de Lleida no en tenim cap 

referència documental directa. El motiu és, senzillament, que no s’ha conservat 

documentació municipal del període 1462-1464. Ara bé, coneixem una moneda 

(literalment un exemplar únic) que ens proporciona molta informació. Es tracta del croat 

a nom de Pere IV i llegenda CIVITAS ILERDE. Aquest croat (Lle-19) du un retrat que es 

repeteix igual en d’altres terços de croat que duen la llegenda ILERDENCIS (Lle-18). És 

poc rellevant que aquest retrat fos realment el retrat de Pere de Portugal o no. És 

indiferent perquè, un cop encunyades les monedes, tothom devia relacionar aquest retrat 

(que du els cabells llisos) amb el de Pere de Portugal. Podem convenir, doncs, que 

aquest mateix retrat no es va poder utilitzar per a representar Joan II, ja que la gent 

l’hauria identificat amb Pere de Portugal, el rei rival. Amb aquest mateix raonament, 

Crusafont no va tenir més remei que atribuir els terços de croat que duen aquest retrat a 

Pere de Portugal, però els va haver d’ubicar a Cervera ja que no duen la llegenda 

CIVITAS ILERDE. Ara bé, d’una banda acabo de descartar l’atribució d’aquestes monedes 

a Cervera, i de l’altra resulta que l’encuny utilitzat per empremtar el revers, de totes les 

peces que conec, amb el retrat de Pere IV, és exactament el mateix encuny de revers 

utilitzat per empremtar els terços de croat atribuïts a Balaguer o a Tàrrega i que duen un 

retrat amb cabells ondulats, atribuït a Joan II. Tot plegat és impossible. Ja és prou difícil 

que dues monedes batudes en dues poblacions diferents (Tàrrega i Cervera) 

comparteixin els mateixos encunys de revers, encara ho és més si les dues monedes són 

atribuïdes a dos reis rivals i en guerra. 

  Per tant, els terços de croat amb retrats de cabells llisos (Pere de Portugal) i 

cabells ondulats i llegenda ILERDENCIS han de pertànyer a la mateixa seca. Com que el 

retrat de cabells llisos és el mateix utilitzat a Lleida en els croats de Pere de Portugal, el 

més raonable és atribuir els terços de croat al mateix origen. D’aquesta simplificació 

se’n diu la teoria de la reducció de seques (que no sol fallar). Per tant, tots els terços de 

croat amb llegenda ILERDENCIS han de ser de Lleida. A aquesta conclusió hi he arribat 

per la similitud del retrat de Pere de Portugal, per l’enllaç de l’encuny del revers amb els 

dos retrats diferents, però també per les dificultats serioses a l’hora d’atribuir cap 

emissió a Balaguer i a Cervera, o a Tàrrega. 

  De cara a establir la successió d’emissions ens falta saber una cosa: de quin rei 

són els terços de croat que duen el retrat amb cabells ondulats? Crusafont (1982: 131) 

opinava que pertanyien a Joan II. Aquesta atribució era causada per la notícia 

confirmada de batiments a Lleida i Tàrrega l’any 1465. Però hi ha altres possibilitats. La 



- 335 - 

 

notícia clau (de fet, el veritable origen de la reatribució proposada en aquest article) és 

la que apareix en la deliberació del Consell Municipal de Cervera del 20 de novembre 

de 1462. Diu textualment i concisa: 

  “Sobre lo batre moneda, que pus se’n pot fer o batre, que·n facen” (doc. 85). 

  Sembla una frase irrellevant i poc informativa, però és de gran importància per a 

datar els inicis de la moneda local a Catalunya. Intentaré explicar-ho amb detall. Abans del 

20 novembre de 1462 no tenim cap notícia documental de l’existència de fabricacions de 

moneda local o municipal a la Catalunya on circulava la moneda barcelonina. No se’n 

coneix cap. Es coneixen iniciatives municipals des de poc abans del 1300 fins vers el1399 

en els casos de poblacions on circulava la moneda jaquesa, i també entre 1399 i 1461 en el 

cas precís i singular de la moneda pugesa de Lleida, també inscrita dins el circuit estricte 

de la moneda jaquesa. Però no s’ha documentat cap cas de moneda municipal a la 

Catalunya de la moneda barcelonina, com era el cas de Cervera, abans del 20 de novembre 

de 1462. Un cop explicat això, cal recordar que probablement, la vila de Cervera no va 

aconseguir, tampoc, fabricar moneda pròpia immediatament, ja que l’any 1465 encara 

intentava iniciar una fabricació de moneda de plata i que, fins el 1466, no tenim 

documentada una emissió real i comprovada de moneda pròpia, això sí, de plom i no 

d’argent. El més interessant, però, és comprendre què volia dir la frase inicial de l’acord 

del Consell de l’any 1462: “que pus se’n pot fer”. Què volien dir? Estaven dient que 

aleshores algú ja estava fent moneda municipal? No hi ha cap altre explicació possible. 

Però, qui? Lleida feia pugeses des d’abans de 1300, però la frase cerverina no sembla 

referir-se a aquestes monedes, sinó que més aviat sembla fer esment a la moneda d’argent. 

¿I qui podria haver rebut llicència per a fer moneda pròpia en una data tan reculada com ho 

era abans del 20 de novembre de 1462? No podia ser Tortosa, que aleshores encara no 

havia iniciat les fabricacions.
352

 No està documentat, però l’exemple que seguien els 

cerverins  havia de ser Lleida. No hi veig cap altre possibilitat. Aquesta ciutat, com poc 

després Tortosa, degué rebre llicència del rei Enric per a fabricar moneda pròpia d’argent, 

o per fabricar-la conjuntament amb les autoritats militars locals del moment. Ho podem 

deduir pel fet que coneixem monedes que, sense cap dubte, són de Lleida i anteriors a 1464 

(com a mínim el croat de Pere de Portugal). 
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 Vegeu més endavant, a les p. 340 i 342-343. 
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  Per tant, és provat que les monedes amb llegenda ILERDENCIS pertanyen a Lleida. 

És molt probable, també, que la concessió o l’ordre per a fabricar les monedes a Lleida 

la donés el rei Enric abans del 20 de novembre de 1462. Arribats en aquest punt, el 

següent problema a resoldre és: ¿per què algunes monedes duen la llegenda ILERDE CIVI 

i d’altres duen la llegenda ILERDENCIS, si totes van ser fabricades a la mateixa ciutat? 

Només he recreat una sola hipòtesi que no he pogut desestimar després d’analitzar-la. 

És la que segueix: partint del croats i sisens indiscutibles de Pere de Portugal i del retrat 

que hi surt representat, hem de convenir que l’altre retrat que apareix als sisens que 

comparteixen encuny ha de ser d’Enric de Castella i no de Joan II. Per què? Per 

començar, perquè el retrat s’assembla al retrat empremtat als croats barcelonins 

d’Enric.
353

 Però sobretot perquè hauríem de suposar, dins de la mateixa ciutat de Lleida, 

una evolució de les llegendes de revers. La llegenda inicial ILERDENCIS acabaria sent 

substituïda per la llegenda CIVITAS ILERDE. L’ordre hauria de ser aquest: 

 

  1  Enric I  Sisens  ILERDENCIS    Retrat bon estil  

  2  Pere IV  Sisens  ILERDENCIS    Retrat bon estil 

  3  Pere IV  Croats  CIVITAS ILERDE  Retrat bon estil 

  4  Joan II  Sisens  CIVITAS ILERDE  Retrats mal estil 

 

  Les preguntes que resten a fer són: per què va canviar la llegenda del revers? i per 

què l’estil dels retrats de les monedes va empitjorar amb el temps? 

  Per respondre la primera pregunta podem imaginar-nos que a Lleida succeí 

quelcom semblant al que succeí a Girona uns mesos més tard. A Girona, a mitjans de 

1463 Joan II hi aprovà la fabricació de moneda, sota la direcció i administració de Pere de 

Rocabertí  i del mestre de seca Manuel Bou. Però poc després, n’acceptà la col·laboració i 

participació de les autoritats municipals fins el punt que, el 27 de setembre, Joan II acabà 

concedint privilegi a la ciutat per poder fabricar moneda d’or, argent i menuts a la seca, un 

cop hagués acabat la guerra. És a dir, que la fabricació de moneda local, inicialment 

controlada exclusivament per l’autoritat reial s’anà pactant amb les autoritats municipals. 

En el cas de Lleida, les autoritats reials militars podrien haver iniciat l’emissió de moneda 

amb una ambigua llegenda ILERDENCIS, mentre que un pacte immediatament posterior 
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 Vegeu la comparació dels dos retrats, el dels croats (p. 581, n. 36) i el dels sisens de Lleida (p. 

703, Lle-17). 
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hauria permès (i obligat) la utilització del nom de la ciutat, en tant que entitat responsable o 

col·laboradora de la fabricació.  

  També existeix una segona resposta a la pregunta del canvi de llegenda. Es tracta 

d’una resposta més atzarosa, però possible. És un fet comprovat que només coneixem un 

sol encuny que du la llegenda ILERDENCIS. Si només hi va haver un sol encuny, no 

podem descartar que la llegenda fos producte d’un error comès per l’operari que el va 

obrir i gravar les lletres. És cert que fou un encuny resistent, que va empremtar 

moltíssimes monedes, però potser també és cert que fou un error inicial, corregit a 

l’hora de fabricar més encunys. En aquest cas, els terços de croat amb llegenda 

ILERDENCIS i retrat de cabell ondulat (Enric de Castella) continuarien sent considerats 

els primers de la sèrie, seguits pels que duen retrat de cabells llis (Pere de Portugal), i 

seguits pels terços de croat, de pitjor art, de llegenda CIVITAS ILERDE, els quals ja 

utilitzarien una llegenda semblant a l’empremtada als croats sencers.  

  Una tercera resposta cal descartar-la per massa complicada, però em sembla 

interessant esmentar-la, per ser conceptualment possible. Podria haver passat que a la 

Lleida de 1462-1464, assetjada per les tropes de Joan II, es produïssin dos tipus de 

fabricacions de moneda de plata, una a càrrec del Consell municipal (terços i croats 

marcats amb CIVITAS ILERDE), i una altra a càrrec de l’administració militar reial 

(ILERDENCIS). Les dues llegendes diferenciades s’explicarien per les actuacions 

simultànies de dues autoritats emissores: la municipal i la reial, necessitades de 

diferenciar les emissions monetàries que tenien al seu càrrec. Conseqüentment, també 

seria possible que tots els terços de croat atribuïts a Lleida fossin fabricats pel bàndol 

fidel a la Terra i a la Generalitat, sota els regnats d’Enric de Castella i de Pere de 

Portugal, i no pas en el de Joan II. És una hipòtesi suggeridora, però parteix d’un greu 

inconvenient: no explica per què les emissions reials descentralitzades haurien produït 

monedes amb un excel·lent retrat del monarca, mentre que les emissions municipals 

haurien emès sisens amb retrats d’estil pobre i croats amb el retrat acurat de Pere IV. Cal 

descartar la hipòtesi per aquesta incongruència. 

  Sobre la degradació de l’art dels retrats dels sisens lleidatans, la resposta no és 

difícil. Si, com crec, la ciutat va continuar fabricant moneda un cop sotmesa a Joan II, 

després de juliol de 1464, va haver de canviar ipso facto els retrats traïdors d’Enric de 

Castella i de Pere de Portugal per uns altres. És cert que les monedes no duen el nom del 

rei. Però els retrats eren identificables pels contemporanis. És possible, també, que la 

ciutat es quedés sense un bon gravador de retrats quan els partidaris de la Generalitat 
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van deixar la ciutat. Els encunys nous, tant d’anvers com de revers, deurien ser 

encomanats a algun especialista menys traçut.  

 

 

Taula 25 

Hipòtesi d’ordenació cronològica dels sisens d’argent lleidatans (1462-1465) 

 
N: Numeració del catàleg proposat al final d’aquest article. 

 

 

Població Caràcter Rei 
Data ordre, 

acord o inici 
Monedes N 

Lleida ?
354

 Enric ab.11.1462 Sisens propis Lle-1 

Lleida ? Pere IV d.01.1464 Sisens propis Lle-2 

Lleida ? Pere IV d.01.1464 Croats propis Lle-3 

Lleida ? Joan II d.07.1464 Sisens propis Lle-4 

Lleida i 

Tàrrega 
Reial Joan II 28.04.1465 

Sisens barcelonins, 

rals valencians 
Lle-5 

 

 

Front meridional 

 

  El 3 de setembre de 1462, l’exèrcit, majoritàriament francès i comandat per la 

reina Joana i pel comte de Foix, passà la Tordera i es dirigí cap a Barcelona, amb la 

intenció d’assetjar-la. El rei Joan s’uní a les hosts el dia 12. Després d’un breu setge, el 

3 d’octubre les tropes reialistes se n’anaren en direcció al sud. Passaren per Sant Cugat i 

Martorell, que no pogueren prendre, i arribaren a Vilafranca, que ocuparen el dia 9 

d’octubre, “fent-la objecte de cruels represàlies” (Sobrequés / Sobrequés, 1973: 242). Al 

Camp de Tarragona, la Comuna del Camp
355

 i el Consell municipal de Tarragona 

                                                           
354

 L’interrogant de les emissions de sisens i croats propis a Lleida es causat pel fet de no saber fins a 

quin punt aquestes actuacions tenien un origen reial descentralitzat, municipal, o compartit. Vegeu 

més endavant una darrera reflexió sobre el cas de Lleida a la p. 341-342. 
355

 La Comuna del Camp era una institució que aplegava les poblacions del Camp de Tarragona 

sotmeses al senyoriu de l'arquebisbe. En un primer moment es reunien per a tractar assumptes 

econòmics relacionats amb el repartiment de les contribucions exigides per l'arquebisbe, però amb el 

pas del temps les determinacions que s'hi aprovaven abastaven qualsevol aspecte polític, econòmic o 

social, esdevenint la institució un poderós contrapoder a la zona. Sovint, les actuacions monetàries 
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s’havien declarat partidaris de la Terra, però no pogueren fer front a la columna reial.
356

 

Les autoritats municipals de Tarragona es van rendir a l’arquebisbe, l’aragonès Pedro de 

Urrea, partidari del rei, el 31 d’octubre, i poc després la Comuna fou intervinguda per 

l’arquebisbe. Tarragona esdevingué un punt neuràlgic joanista. Bernat Saportella, antic 

diputat militar de la Generalitat declarat fidel al rei, fugí de Barcelona i s’hi instal·là, 

exercint de dictador, i s’atribuí el càrrec de “diputat únic del General del Principat de 

Catalunya”, però a la pràctica sense cap facultat política.
357

  

  Més al sud, Tortosa resistí fins el juliol de 1466,
358

 malgrat l’enviament d’una 

esquadra de vint vaixells per part de la Generalitat (Hernàndez Cardona, 2003: 35). 

 

  Tarragona / Montblanc 

  D’aquest front conservem esments documentals que permetien la fabricació de 

moneda de curs general descentralitzada. A principis de 1464, Joan II va ordenar la 

fabricació de moneda d’or, d’argent i menuts a Tarragona (doc. 95). El 10 d’octubre, el 

rei va nomenar Bernat Sala mestre de seca de la ciutat (doc. 101). Les operacions havien 

de ser dirigides pel comte de Prades, lloctinent del rei, i la moneda havia de servir, 

inicialment, per pagar els soldats de la guarnició de la ciutat i de Tamarit. El 27 de maig 

de 1466 Joan II va autoritzar Jordi Llobet, mestre general de totes les seques del 

Principat,  per a fabricar moneda d’or i argent a Tarragona, Montblanc o Lleida (doc. 124). 

El contracte  amb Jordi Llobet especificava les espècies monetàries que calia fabricar: 

enrics i alfonsins castellans d’or de llei de 23 quirats i talla de 50 peces el marc, que 

s’haurien d’acceptar a raó de 27 sous la peça; florins de 16 o 17 quirats i talla de 68 peces 

el marc, similars de talla, lletres i empremta als de València; rals de València de llei d’11 

diners i talla de 82 peces el marc, amb les mateixes empremtes; i mitjos rals de Barcelona 

de la mateixa talla i llei de 10 diners. Es tractava, doncs, de moneda estrangera falsificada 

—castellana—, i de moneda pròpia dels regnes de Joan II però rebaixada de contingut 

intrínsec. L’actuació programada el 1466 era similar a la duta a terme l’any 1465 a Lleida i 

Tàrrega, sota la direcció de Jaume Mas. A Joan II l’interessava obtenir recursos 

                                                                                                                                                                          
de les distintes poblacions es debatien i analitzaven des d’aquest organisme supramunicipal (vegeu 

Fort, 1975). 
356

 El president de la Comuna del Camp era el selvatà Cosme de Montserrat, membre del Consell del 

Principat i del Consell de Defensa creat a l'inici de la guerra. La Comuna del Camp es declarà 

partidària de la Terra i contrària al rei sense, ni tan sols, convocar Consell de Comuna (Fort, 1975). 
357

 Sobre tots aquest fets vegeu l’article de Francesc Carreras Candi (1905b). 
358

 El setge de Tortosa començà el 21 de juny i finalitzà amb la rendició del 15 de juliol, amb 

condicions molt favorables per als defensors (Carreras Candi, 1905b: 598). 
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extraordinaris i no l’importava l’alteració de les característiques físiques de la moneda 

pròpia dels seus regnes. 

  No s’ha verificat l’execució de cap d’aquests dos projectes monetaris, però no 

seria estrany que s’arribessin a dur a terme, probablement de manera moderada, com 

succeí en el cas de les fabricacions de Lleida i Tàrrega del 1465. 

 

  Tortosa 

  La possible emissió descentralitzada de moneda de plata per ordre reial a Tortosa 

és un fet no documentat. La ciutat rebé un privilegi per a fabricar moneda pròpia de 

caire municipal durant el regnat d’Enric, i l’executà. Ara bé, existeix la possibilitat 

d’una duplicitat d’emissions —municipal i reial descentralitzada— de resultes de 

l’existència de monedes que duen, com en el cas de Lleida, fins a tres llegendes 

diferents de revers: Tortosa Ci, Tortosanie, i Tortosa.
359

  

 

 

3.2.3. Emissions municipals: sisens d’argent (1462-1465)  

 

  És possible que els assaigs de descentralitzar l’emissió de moneda durant la 

guerra, per part dels dos bàndols, propiciessin que viles i ciutats prenguessin 

consciència de la possibilitat d’accedir al negoci monetari. Quan, poc després, o 

immediatament després, els Consells municipals redactaren peticions en aquest sentit, 

acabaren per rebre respostes positives de part d’uns reis i d’unes institucions desitjosos 

de complaure els seus partidaris. 

  El model de monedes fabricadores fou imitat del que s’havia determinat a 

Barcelona poc temps abans. Aquestes primeres emissions municipals no pensaren en la 

possibilitat d’encunyar moneda fiduciària com havia succeït cent cinquanta anys abans, 

o com continuava succeint a la ciutat de Lleida, sinó que optaren per fabricar moneda 

divisionària de plata: els sisens o terços de croat, semblants als que es venien fabricant a 

Barcelona com a alternativa pràctica de la moneda menuda de billó. 
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 Vegeu la discussió més avall, a les p. 341-342. 
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  Cervera 

  La hipotètica emissió de sisens de plata propis de Cervera ha estat discutida 

anteriorment en el context de l’atribució dels exemplars monetaris coneguts del front 

occidental de la guerra.
360

 Com he assenyalat abans, no hi ha cap prova documental que 

certifiqui l’execució d’aquest projecte monetari. El 22 de juny de 1465 el Consell  

acordà disposar de l’argent de les esglésies per a fabricar sisens d’argent (doc. 112). No 

sabem que succeí després. El 23 de desembre el Consell nomenà una comissió de 

diverses persones amb la finalitat de resoldre el problema ocasionat pels sisens de baixa 

lliga que circulaven per la vila i proposà recollir-los tots per fondre’ls i encunyar rals i 

mitjos rals amb el metall, restituir-los després a pes (doc. 118). En aquesta darrera 

determinació no s’esmentava l’execució o no de l’acord pres a l’estiu sobre el batiment 

de sisens. El que sembla clar, però, és que a finals de l’any 1465 no devia ser un bon 

negoci fabricar terços de croat d’argent, que més aviat eren rebutjats per la població. De 

la fabricació de rals i mitjos rals tampoc se’n torna a parlar en cap document conegut. 

En canvi, la recollida i reconeixement dels sisens en circulació sí que es dugué a terme, 

ja que el Consell va haver d’abonar 30 sous a la persona encarregada d’efectuar 

l’operació (doc. 120). 

 

  Lleida 

  La responsabilitat municipal a les emissions de sisens i croats d’argent en el 

període de 1462 a 1465 també ha estat comentada anteriorment en el context de 

l’atribució dels exemplars monetaris coneguts del front occidental de la guerra.
361

 Un 

indici favorable a considerar una participació decisiva de les autoritats municipals en la 

fabricació de moneda, almenys en aquelles emissions empremtades amb la llegenda 

CIVITAS ILERDE, és que l’encuny de revers del croat de Pere de Portugal encara es 

podria conservar en poder de les autoritats municipals cent vuitanta anys després 

d’haver estat utilitzat. El 20 de gener de 1641 el Consell lleidatà inicià la fabricació de 

rals o croats d’argent per fer front a les despeses derivades de la Guerra dels Segadors 

(Sanahuja, 2001c, 120; Crusafont, 2001, 136). Les monedes, fabricades en quantitat de 

7.900 exemplars, eren enllestides el 16 de maig. El que és interessant del cas és que el 

Consell havia acordat utilitzar uns encunys, per al revers dels croats, que havien estat 

localitzats dins la caixa dels privilegis de la ciutat. Aquests encunys, ¿eren els mateixos 

                                                           
360

 Vegeu la p. 339. 
361

 Vegeu les p. 328 i 333-338. 
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utilitzats entre 1462 i 1464?
362

 Hem de convenir, doncs, que si els encunys de 1462-

1464 eren els que restaven en mans de les autoritats municipals lleidatanes és possible 

que l’emissió original estès sota la seva responsabilitat.  

  D’aquelles primeres emissions lleidatanes de moneda d’argent només podem 

documentar que Jaume Mas era el mestre de la seca l’any 1464, sota la obediència a 

Pere de Portugal (doc. 97), i que ho continuaria sent l’any 1465, sota l’obediència a 

Joan II (doc. 107). 

 

  Tortosa 

  L’1 de novembre de 1463, Joan de Beaumont, lloctinent a Catalunya del rei Enric, 

concedí a Tortosa privilegi de poder fer florins, croats i sisens amb les mateixes 

característiques que la moneda barcelonina i amb curs a tot el Principat de Catalunya, 

fins a la quantitat de 20.000 lliures, i nomenà Francesc Comí mestre de la seca tortosina 

(doc. 92). Mesos abans, l’11 de juliol, el Consell s’havia interessat per una possible 

fabricació de moneda (doc. 87). Es tracta de la primera concessió efectiva coneguda per 

a fabricar moneda d’argent de responsabilitat municipal a Catalunya. La concessió 

obtinguda per Girona el 27 de setembre havia de ser efectiva un cop acabada la guerra i 

no immediatament, com en el cas de Tortosa. És probable, però, que la ciutat de Lleida 

hagués obtingut una concessió d’aquest tipus en dates encara més reculades, avui 

desconeguda. 

  A Tortosa no tenim cap indici de que es dugués a terme cap fabricació de florins o 

de croats. En canvi, sí que tenim mínimament documentada l’emissió de terços de croat, 

anomenats sisens pel seu valor circulatori de sis diners. Entre el 13 de juliol de 1464 i el 

28 d’abril de 1465 es fabricaren, com a mínim, 343 lliures 7 sous 6 diners, equivalents a 

13.735 peces. En l’encunyació, la seca obtenia uns beneficis d’aproximadament el 15 

per cent dels diners posats en circulació (Sanahuja, 1998b: 142).
363

 Posteriorment, l’any 

1466, un cop retornada a l’obediència del rei Joan II, la ciutat de Tortosa va conservar el 

privilegi de batre moneda i el manteniment en circulació dels sisens fabricats (doc. 126) 

                                                           
362

Si ho eren, sabem del cert que no es van poder utilitzar, com es dedueix a l’observar les 

poquíssimes monedes conservades de les emissions lleidatanes de croats del 1462-1464 i 1640 

(vegeu, per exemple: Crusafont, 2010: n. 3042 i 4617). Entre mig de les dues dates la ciutat de 

Lleida no va encunyar més moneda de plata pròpia, per tant difícilment disposaria d’altres encunys 

per a fabricar moneda. De tota manera sí que és cert que en algun moment del segle XVI la ciutat es 

va interessar per la possibilitat de fabricar moneda de plata com, per exemple, l’any 1533 (doc. 

534). 
363

 La informació ha estat extreta de: ACBE, Fons Municipal, Tresoreria, Llibre de compres de plata 

per a fer moneda, 1464-1474. 
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però, ateses les circumstàncies del mercat monetari, que aquell any era poc favorable al 

curs dels terços de croat, difícilment podem creure que la ciutat de l’Ebre es decidís a 

continuar la fabricació de moneda de plata uns quants anys més. És cert que la 

concessió reial permetia encunyar 20.000 lliures de moneda i, en canvi, durant el domini 

de Pere de Portugal, la ciutat n’havia fet fabricar moltes menys. Però no he trobat cap 

document relacionat amb la fabricació de sisens més enllà d’aquests anys. 

  L’existència de sisens d’argent tortosins amb llegendes no identificades ha estat 

objecte de controvèrsia. D’un dels tipus de sisens, Leandre Villaronga Garriga (1978, 

480-481) proposà una relectura TORTOSA RI E en lloc de TORTOSANIE per desenvolupar-

la en la forma “TORTOSA et RIparie Ebrum”. D’aquest manera l’autor recreava un 

paral·lelisme amb les emissions CIVITAS ILERDE i ILERDENCIS, de les quals s’havia 

proposat respectivament una atribució a la ciutat de Lleida i a la vegueria. En el cas de 

Lleida, però, acabo de demostrar que la dualitat de seques no és certa. Per tant, el més 

plausible serà totes les monedes conegudes de Tortosa com de caire municipal, i 

inicialment batudes durant el mandat de Pere de Portugal (1464-1465) i, potser, 

continuades durant el de Joan II (1466-1470).
364

 Malauradament, només es conserva 

documentació dels anys 1464 i 1465. Leandre Villaronga Garriga (1978, 480-481) 

també llegia TORTOSA XPX amb TO nexades en una de les llegendes d’aquests sisens i, 

conseqüentment, l’atribuïa al regnat de Pere. En realitat la pretesa P és una T uncial, i la 

llegenda cal llegir-la així XTX-OR-TO-SA, tal com va assenyalar Jordi Vall·llosera (2008: 

p. 160-161). 

 

 

3.2.4. Emissions municipals: senyals i menuts de plom, llautó i aram (1466-1494) 

 

  Àger
365

 

  Només coneixem dos documents relatius a la fabricació de moneda pròpia a Àger 

durant el segle XV.
366

 El 3 d’agost de 1472, el Consell General de la vila d’Àger encomanà 

                                                           
364

 De fet, dels tres tipus de llegendes que apareixen als sisens de Tortosa, la més comuna amb 

diferència és la TORTOSA CI[vitas],mentre que les altres dues es coneixen en raríssims exemplars. 

No he localitzat cap enllaç d’encunys d’anvers entre unes i altres monedes de llegenda diferent. 
365

 Sobre la història d’Àger al segle XV vegeu les obres de Pere Sanahuja (1961), Josep Maria Font 

Rius (1952) i Francesc Fité (1985: 319-375), el qual és l’únic que tracta el tema de la moneda 

municipal. 
366

 Un possible tercer documentat considerat per Francesc Fité (1985: 413) ha estat rebutjat en el 

capítol anterior (p. 254-255). 
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a Antoni Bonfill l’administració i fabricació dels ploms de la vila, que ja circulaven, a 

canvi de pagar la quantitat de 2 florins d’or cada any (doc. 184). L’acord permetia Antoni 

Bonfill a mudar l’empremta dels ploms o a retirar-los de la circulació quan volgués. Tres 

anys més tard, el 6 de juny de 1475, el Consell encomanà la fabricació i administració de 6 

lliures de ploms a Joan Sanuy, a canvi de pagar un florí d’or al cap d’un any, i amb la 

condició que canviés les monedes dels forasters i que, passat un any, també les recanviés 

als vilatans que li portessin la quantitat de 5 sous cap amunt (doc. 210).  La vila, doncs, 

podria haver fet circular dues o tres emissions de ploms entre 1472 i 1476, segurament 

fabricats en quantitats molt reduïdes. Les 6 lliures que el Consell permeté fabricar a Joan 

Sanuy equivalen tan solament a 1.440 monedes d’un diner.  

  Encara no s’ha identificat cap moneda relacionada amb aquestes emissions. 

 

  Agramunt 

  No es conserva documentació municipal d’Agramunt del segle XV. Atesa la 

tradició emissora de la vila al llarg dels segles podem convenir que és probable 

l’existència de moneda pròpia d’aquesta època. També és probable que, com la majoria 

de poblacions catalanes del moment, Agramunt fabriqués moneda en plom. Al catàleg 

he assenyalat tres tipus monetaris que hi podrien pertànyer (Agr-3 a 5). Un d’ells és el 

que Anna Maria Balaguer (1999: 245-246) va atribuir a la comtessa consort d’Urgell 

Beatriu de Cardona (1363-1371) pel fet de combinar un anvers amb una mata de card i 

un monograma indesxifrat amb un revers empremtat amb el mateix tipus utilitzat durant 

la darrera emissió de diners de billó del Comtat d’Urgell, a l’època de Pere d’Aragó 

(1347-1408). Cal deduir que si es tracta d’un encuny reutilitzat, ho va ser a la població 

on es van fabricar aquests diners comtals. En el capítol anterior he assenyalat que, 

contràriament al que s’havia dit, la darrera emissió de diners agramuntesos no es va fer 

a Barcelona sinó al mateix Comtat d’Urgell.
367

 Quedava el dubte de saber si aquesta 

emissió es va fer a Agramunt mateix o a Balaguer. Si considerem que l’encuny dels 

ploms era un d’original, reaprofitat, haurem de situar el batiment a Agramunt, ja que 

Balaguer disposava en aquesta època d’uns tipus monetaris de plom propis i molt 

diferents. Malgrat tot, la nova atribució és hipotètica. El que podem convenir, però, és 

que una emissió de moneda de plom en temps —i per compte— de la comtessa Beatriu 

no parteix de cap indici favorable, ni tan sols per ser considerada una simple hipòtesi. 

                                                           
367

 Vegeu la p. 200 i la nota 164.  



- 345 - 

 

  L’Albi 

  El 18 de juliol de 1484, l’infant Enric donà llicència a la vila de l’Albi per substituir 

els menuts de plom que està facultada d’encunyar i fer circular per altres fets d’aram, amb 

obligació de recollir els vells, assegurar l’emissió nova, i fabricar-ne igual quantitat que la 

permesa en l’antiga llicència per a fabricar ploms (doc. 280). El document de la concessió 

també ens assabenta que el motiu de sol·licitar el canvi fou el fet que a les ciutats i 

poblacions veïnes circulaven monedes d’aram, i no de plom. Malgrat que la vila de l’Albi 

pertanyia als Cardona (Català Roca, 1979: 129-140), les autoritats municipals optaren per 

demanar la concessió monetària directament a l’administració reial. 

 

  Anglesola
368

 

  L’existència de moneda local a Anglesola és documentada per un únic esment 

extret dels llibres dels Consells de la vila de Tàrrega. El 8 de maig del 1471, el Consell 

targarí es dolia que, per tal de recanviar una partida de ploms d’Anglesola, els habitants 

d’aquesta vila els havien venut blat en condicions no gaire satisfactòries (doc. 176). El més 

probable és que l’emissió o emissions municipals d’Anglesola d’aquesta època fossin 

realitzades efectivament en plom. No se’n coneix cap exemplar.
369

 

 

  Arbeca 

  No s’ha conservat documentació sobre la moneda local d’Arbeca, però sabem que 

se n’emeté gràcies a l’existència d’unes monedes, avui conegudes amb el nom de 

senyals, clarament identificables com a pertanyents a aquesta vila de les Garrigues 

(Arb-1 a 4). Els senyals d’Arbeca són els que han causat més maldecaps als 

numismàtics des de l’època de Salat, i encara en seguiran proporcionant.
370

 Es coneixen 

                                                           
368

 Una monografia d’Albert Espinagosa, Josep Maria Planes, i Albert Pont sobre Anglesola 

(Espinagosa et alii, 1988: 18) esmenta l’existència de ploms eclesiàstics, a la parròquia, però no 

pas moneda municipal.  
369

 En pàgines anteriors (p. 228-229) ja he argumentat les raons per atribuir a Sanaüja les monedes 

que duen un escut zigzagat i que havien estat prèviament atribuïdes a Anglesola per Crusafont 

(1990: 90-91; 1994b: 154-155; 1997: 74) 
370

 Joaquim Botet especulava amb la possibilitat que els senyals d’aram haguessin estat batuts a la 

Selva del Camp (el “moixó” de l’anvers seria un dels emblemes de la vila) durant la Guerra pels 

capitans partidaris de Joan II, l’arquebisbe de Tarragona (la tau d’uns reversos) i el comte de 

Cardona i de Prades (el card dels altres). Aquesta atribució encaixava amb la notícia posterior de la 

circulació de menuts del Camp de Tarragona a Montserrat (doc. 193). Miquel Crusafont (1982:  

123-125) recollí la proposta de Botet, que era posterior a la publicació de Les monedes catalanes 

(1908-1911) i la continuà fins que van aparèixer nous tipus monetaris d’Arbeca que enllaçaven 

unes emissions amb les altres. Val a dir, que la proposta enginyosa de Botet tenia una dificultat de 
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diversos tipus monetaris atribuïbles a Arbeca i als segles XV i XVI. Es coneix un mínim de 

tres emissions en coure, tres en plom, i dues més en llautó. Aplicant el criteri de similitud 

tipològica amb emissions de poblacions properes només podem considerar del segle XV les 

monedes d’aram de gran mòdul, que podrien haver estat batudes a partir de 1483. 

Malauradament, però, no s’ha conservat cap document escrit d’aquesta època que pugui 

confirmar aquesta hipòtesi. S’ha cregut que els senyals d’aram que duen la llegenda DE 

ARBECA havien de ser necessàriament els que va veure circular i va descriure Henry Cock, 

notari de Felip i que acompanyà el sobirà en un viatge per Catalunya, l’any 1585. Segons 

Crusafont (1990: 92) deia textualment que “en Arbeca se hacen dinerillos de cobre que no 

pasan de estos lugares; en estos está un águila (sic) con estas letras: DE ARBECA. Creo 

que ningún Grande de España puede hacer monedas sinó este duque" (Cock, 1885: 109). 

Però els senyals que va veure Cock van ser els senyals incusos de llautó, i no els de coure. 

De fet ell només fou capaç de descriure una sola cara de la moneda, probablement perquè 

només existia una sola cara incusa. Segons un esment documental de la Selva del Camp de 

l’any 1559, a la vila hi circulaven “menuts d’Arbeca” barrejats amb d’altres de Reus i 

Riudoms, i tots aquests altres eren menuts incusos de llautó (Sanahuja, 2005b: 180, doc. 

LS-18). És cert que els encunys utilitzats per a fabricar les monedes incuses de llautó, així 

com també els utilitzats pera batre les monedes de plom de cronologia anterior, eren els 

mateixos encunys utilitzats pera batre els senyals d’aram que atribueixo al segle XV. Es 

tracta d’un fet estrany que dificulta l’atribució proposada, atès que es fa difícil creure en 

l’ús d’uns mateixos encunys (i potser matrius, en el cas dels ploms) al llarg d’uns cent 

anys, encara que fos de manera puntual. 

  Les monedes d’Arbeca combinen un cap de colom (emblema de la vila), que a voltes 

sembla d’àliga, amb una mata de card (emblema dels Cardona, senyors de la vila), i una 

gran T, per a la que no s’ha trobat explicació. Així, doncs, l’atribució geogràfica és 

resolta, per bé que encara manca una explicació coherent sobre el significat de la gran T 

present en moltes de les monedes d’Arbeca.  

  Malgrat la percepció d’Henry Cock, les monedes d’Arbeca —com després les de 

la vila de Cardona, i com les de totes les viles senyorejades pel llinatge Cardona— 

tenien un origen i una utilitat municipal. No s’ha documentat cap cas a la Catalunya 

baixmedieval i moderna d’emissions monetàries realitzades a iniciativa i benefici d’un 

noble. Els Cardona van arribar, durant bona part dels segles XVI i XVII a permetre 

                                                                                                                                                                          
difícil explicació, que era la combinació d’elements heràldics d’una població —la Selva— amb els 

d’un cap militar (el comte de Cardona i de Prades) que no n’era senyor jurisdiccional. 
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emissions monetàries a les viles que senyorejaven, però n’estaven desvinculats de la 

fabricació i del seu ús. 

 

  Bagà
371

 

  Les notícies que ens han arribat sobre la moneda bagatina són molt fragmentàries 

i poc riques en informació. Han estat extretes dels llibres del clavari del Consell de la 

vila i, en menys quantitat, dels llibres d’actes del Consell. Tot plegat és un puzle de 

dades, principalment en forma de comptes, que impossibilita resseguir com caldria la 

iniciativa de fabricar i fer circular moneda a la vila del Berguedà. Ja en una data tan 

reculada com el 1479 la vila de Bagà disposava de ploms en circulació (doc. 237). El 

clavari esmentava dues partides de poc valor. L’any 1482 trobem una tercera menció 

(doc. 260). La següent notícia relacionada amb la fabricació de moneda la retrobem el 

1486, quan el clavari de Bagà ingressà 438 ploms de mans del cònsol Joan Coll (doc. 

306). Tot i que el document estalvia els mots sembla clar que aquestes peces eren 

producte d’una recent fabricació, habitualment controlada directament pels cònsols de la 

vila, i no pas arrendada a particulars. L’any 1488, el clavari tenia 2 sous de ploms 

desmonetitzats (doc. 319).  

 

  Balaguer
372

 

  He recuperat tretze documents inèdits referits a la moneda municipal de Balaguer, 

tots ells datats entre 1469 i 1482. Els documents assenyalen partides molt moderades de 

ploms que s’acabaven de fabricar: 23 lliures el juny de 1469 (doc. 149), 56 lliures el 20 

de setembre del mateix any (doc. 158), 68 lliures el 14 de maig de 1470 (doc. 159), 37 

lliures el 17 de maig del mateix any (doc. 160-162). El 1473, la substitució dels ploms 

en circulació per uns de nous estava pressupostada en 150 lliures (doc. 190). Es tracta, 

doncs, d’unes emissions reduïdes que expliquen l’escassedat actual de les monedes 

conservades. El nombre d’emissions de moneda balaguerina durant la segona meitat del 

segle XV és incert. Només tenim constància d’una retirada efectiva l’any 1473 (doc. 

190). És més que probable que cada dos o tres anys es decidís canviar les empremtes de 

les peces en circulació, de la mateixa manera que hem trobat a d’altres poblacions. 

                                                           
371

Vegeu un article anterior sobre les emissions monetàries a Bagà (2002b).  A la monografia sobre 

les Baronies de Pinós i Mataplana, Joan Serra Vilaró documentà diverses actuacions monetàries de 

la vila de Bagà al llarg de la història, però només una d’aquest període (Serra Vilaró, 1947: II, 479). 
372

 Vegeu un article anterior sobre les emissions monetàries de Balaguer del segle XV (Sanahuja, 

2002a). 
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També és possible que a partir del 1480, arran de l’arrendament anual de les operacions, 

hom es veiés obligat a canviar cada any d’empremtes, per tal de diferenciar les 

consecutives emissions dels diferents arrendataris. En els quinze anys documentats a 

Balaguer es podrien succeir més de vuit emissions diferents de ploms. Segons consta en 

els comptes exhumats, les monedes es fabricaven principalment amb plom i estany 

(docs. 212 i 222), però també es podria haver utilitzat l’aram o coure en alguna emissió, 

atès que entre 1469 i 1470 consta l’adquisició de 84 lliures d’estany, més de 40 lliures 

de plom, i 46 lliures d’aram. L’adquisició d’aram s’inicià el més d’octubre de 1469, el 

que podria fer pensar que anteriorment es fabricaven peces sense dur aquest material. 

Les monedes fabricades s’anomenaven “ploms”, i no pas menuts o senyals. També resta 

documentada la falsificació d’aquests ploms, segons consta en una anotació de la 

Governació General de Catalunya (doc. 217), de l’any 1476. Abans del 1480 la 

fabricació dels ploms estava controlada directament pels paers i pel clavari de la ciutat, 

per bé que la distribució de les peces s’encomanava a una tercera persona. En canvi, a 

partir del 1480, la moneda de Balaguer estava arrendada a un administrador, que havia 

de fer-se càrrec de la fabricació, recanvi i distribució de les peces durant el termini d’un 

any. Foren arrendataris Antoni Huguet i els germans Gomar durant l’exercici 1480-

1481 (doc. 245); Franci Gomar, entre 1481 i 1482 (doc. 258); i Pere Jaume Claverol i 

Pere Lledós en el període 1482-1483 (doc. 273). 

  Al catàleg he inclòs fins a 6 tipus monetaris exclusivament de plom, clarament 

atribuïts a Balaguer, que podrien pertànyer a aquesta segona meitat del segle XV (Bal-11 

a 16). En canvi, he modificat la datació de dos tipus més, de disseny similar però 

encunyats respectivament en plom i en coure, i els he traslladat a la primera meitat del 

segle XVI, atès que, pel revers, duen una creu de tern amb una B al mig, que és un 

disseny forçosament imitat de la moneda barcelonina fabricada a partir de 1519.
373

  

 

  Blanes 

  No es coneix cap document escrit que esmenti l’existència d’emissions de moneda 

local a Blanes. Miquel Crusafont (1997b: 87; 2003a: 135) publicà un exemplar de plom 

que du les lletres BLA, l’escut caironat de la vila, i la representació d’una cabra, 

emblema parlant de la senyoria dels Cabrera (Bla-1). La morfologia de la peça la fa 

                                                           
373

 Vegeu més endavant, les p. 459 i 479. 
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propícia per a ser considerada moneda, i específicament de la segona meitat del segle 

XV.  

 

  Caldes de Montbui
374

 

  Caldes disposava de ploms en circulació abans del 1473. Aquest any, consta que 

el clavari de la vila pagava 2 ll. 8 s. 3 d. per tal de recobrar els ploms que havia fabricat 

P. Calvons (doc. 194). La quantitat és sorprenentment petita (equival a 579 peces). Si bé 

es podria tractar d’una tirada inicial moderada, tampoc podem descartar que el 

pagament es referís a un romanent d’una operació efectuada anys enrere. Aquell mateix 

any fou encarregada una nova emissió de ploms al jurat i ferrer Pere Coromina, de la 

qual s’obtingueren i lliuraren al clavari 1.524 peces (6 ll. 7 s.). El clavari de Caldes 

anotava la destinació dels diners aconseguits amb la fabricació de ploms: el 10 % per a 

les despeses de fabricació, el 38 % per a recobrar els ploms vells, i el 52 % per a 

despeses diverses de la ciutat (arreglar el rellotge, fabricar un ciri pasqual, i eixugar un 

deute). El 10 de gener de 1477, el clavari Pere Fuster rebé una nova partida de ploms de 

Pere Coromina, equivalent a 1.898 peces (7 ll. 18 s. 2 d.) (doc. 223). Consta que l’any 

1476, un síndic de la vila anà a Barcelona per tal d’obtenir una llicència per que la vila 

pogués fabricar ploms (o més aviat per ampliar-ne la fabricació). La documentació 

conservada no ens permet saber si aquesta fabricació s’amplià encara més, ni tampoc 

quan deixà de circular. Els jurats de Caldes van tornar a fabricar ploms a partir de l’any 

1482 (docs. 259 i 272). L’any 1483 consta la fabricació —segurament incloent els 

ploms fabricats l’any 1482— de 9.178 peces, i també consta que es van fer arreglar els 

motlles per a fabricar-los. L’any 1484, el clavari recanviava una partida d’aquests ploms 

que s’havien trencat (doc. 287). Finalment, l’any 1486 o 1487, el consell de Caldes va 

haver d’imposar una talla a la població per tal d’aconseguir els diners necessaris per a 

treure els ploms de la circulació (doc. 311). No tenim prou dades per saber si aquesta 

emissió es va fer amb motlles nous o es van reaprofitar els mateixos motlles de 1473-

1477. 
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 Vaig avançar la qüestió sobre la moneda municipal de Caldes en un article anterior (Sanahuja, 

1998a). 
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  Castelló de Farfanya
375

 

  Com en el cas d’Arbeca, no s’ha conservat documentació sobre la moneda local 

de Castelló de Farfanya, però sabem que se n’emeté gràcies a l’existència d’unes 

monedes, avui conegudes amb el nom de senyals, clarament identificables com a 

pertanyents a aquesta vila de la Noguera (Cas-4 a 6). Tot i això, aquests senyals van ser 

considerats inicialment de Castelló d’Empúries per Heiss (1868). Posteriorment, Artur 

Pedrals (VQR, 1892) corregí l’atribució. El problema que presenten aquestes emissions 

de Castelló és el poder acurar la seva cronologia. Crusafont (1990: 137-138), s’adonà 

que, per la tipologia, el tipus de lletra, i les contramarques que duien, no podien ser del 

1645, que és la data de l’únic document conegut referent a una possible fabricació de 

moneda en aquesta vila. Però al mateix temps, l’escut reial del revers d’aquests senyals 

també feia improbable que fossin dels segles XV o XVI, perquè en aquesta època la vila 

no pertanyia a la Corona. Per tant, Crusafont proposà una cronologia propera a l’any 

1515, perquè, segons Francesc Vilarrúbias (1992), Castelló només va ser vila reial entre 

1512 i 1514. Però aquesta cronologia no resolia totes les dificultats plantejades per 

l’existència de les monedes. La principal continuava essent de quina manera es podia 

explicar que les contramarques que apareixen en alguns d’aquests senyals fossin les 

mateixes que retrobem en altres senyals atribuïts al segle XV, però no al segle XVI.  

  D’entrada, cal advertir la possibilitat que les armes que apareixen a les monedes 

(quatre pals), no siguin les armes reials, sinó les de la Casa de Foix, senyors de la vila 

entre 1436 i 1484 (Vilarrúbias, 1992: 66-73). Es tracta d’una possibilitat fins ara no 

considerada, però no descartable. En el cas que les armes fossin efectivament les reials, 

aleshores caldria qüestionar el paper jugat per certes senyories a l’hora de consentir, 

permetre o, senzillament, inhibir-se, en temes monetaris. De fet, la moneda era una 

regalia que normalment no es venia ni es delegava. És a dir, una població podia intentar 

aconseguir llicència monetària del seu senyor si tenia facultat d’atorgar-la, però també 

podia intentar aconseguir-la a través del rei. El cas, anteriorment esmentat, que ens ha 

de servir de model és el de l’Albi, una vila senyorejada pels Cardona, però que, el 1484, 

la llicència per a fabricar moneda d’aram l’obtingué de l’administració reial, 

concretament de l’infant Enric com a lloctinent de Ferran II. Per tant, la presència de les 

suposades armes reials en els senyals de Castelló de Farfanya podrien assenyalar una 
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 Sobre Castelló de Farfanya vegeu la monografia de Francesc Villarrúbias (1992) i la síntesi de Els 

Castells Catalans (Català Roca, 1979: 343-359). 



- 351 - 

 

concessió reial similar a la que coneixem per l’Albi, i potser també de data propera al 

1484. En altres casos, potser la població emissora va marcar les seves monedes amb les 

armes del senyoriu jurisdiccional, però en el cas de Castelló de Farfanya podria no 

haver succeït. 

  En resum, el cas de Castelló de Farfanya ens assabenta que la cronologia de les 

emissions monetàries no ha de quedar limitada per cap domini jurisdiccional, atès que 

en casos de regalia, les autoritats municipals podien (o, en alguns caos, estaven obligats 

a) demanar directament llicència o privilegi a l’administració reial.  

  A part d’algunes variacions tipològiques, els senyals de Castelló de Farfanya 

semblen fabricats en un espai temporal curt. És coneixen uns rars exemplars que duen 

una contramarca en forma d’aspa. He vist tres exemplars, però malauradament només 

puc oferir la imatge de l’única peça que ja havia estat publicada (Cas-6). Es tracta de 

l’anvers d’una moneda anteriorment catalogada per Miquel Crusafont (1990: n. 1012.2) 

que du la contramarca dels besants dels Montcada a l’altra cara. Haver vist tres 

exemplars és un bon indici per a considerar que no es tracta d’una contramarca 

accidental, sinó d’una operació monetària similar a d’altres prou conegudes d’altres 

poblacions. És probable, per exemple, que l’excés de senyals en circulació i de 

falsificacions obligués el Consell de Castelló a retirar la majoria de senyals i a deixar-ne 

uns pocs en el mercat, degudament autentificats i contramarcats amb aquesta misteriosa 

aspa. Francesc Villarrúbias considerava com possibles senyals castellonencs els senyals 

atribuïts hipotèticament a Vilafranca del Penedès per Miquel Crusafont i a Aitona per 

mi mateix en aquest estudi (Ait-3), de resultes d’un cert parentiu estilístic que no acabo 

d’identificar. 

 

  Cervera
376

 

  Entre 1467 i 1494 coneixem fins a trenta-quatre documents relacionats amb 

actuacions monetàries dutes a terme des del Consell municipal de Cervera. D’aquests 

documents es desprèn que la vila va fabricar i fer circular més de deu emissions de 

ploms (de valor de ½, 1 i 2 diners) i que va projectar una emissió de sisens d’argent, 

probablement frustrada, sobre la qual ja he formulat una hipòtesi anteriorment.
377
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 Josep Maria Llobet Portella reuní totes les notícies fins aleshores publicades per ell mateix sobre 

la moneda de Cervera (Llobet Portella, 1973; 1976a; 1978; 1979; 1994a) i les publicà en un sol 

article (Llobet Portella, 1994b). Amb posterioritat ha anat publicant nous documents monetaris de 

la capital de la Segarra (Llobet Portella, 1996a; 1996b; 1998; 2000; 2009). 
377

 Vegeu més amunt, a les p. 329-331, sobre la qüestió del possible batiment de moneda reial 
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  A finals de 1465 i principis de 1466 les notícies sobre la circulació de sisens a 

Cervera evidencien els problemes causats per les emissions —legítimes locals o 

fraudulentes— que eren rebutjades per la baixa llei. En cap cas, però, s’esmenten sisens 

batuts a la mateixa Cervera. El 23 de desembre de 1465 el  Consell nomenà una comissió 

de diverses persones amb la finalitat de resoldre el problema ocasionat pels sisens de baixa 

llei que circulaven i proposà recollir-los tots per fondre’ls i encunyar rals i mitjos rals amb 

el metall, i restituir-los després a pes (doc. 118). Es tracta d’una acció molt semblant a 

d’altres que es devien emprendre per tot el país.
378

 A principis de 1466, el Consell acordà 

atendre la petició formulada per Antoni Comalada, encarregat de reconèixer els sisens, el 

qual havia demanat un estipendi pel seu treball (doc. 120). 

  La primera fabricació verificada de moneda pròpia de Cervera cal situar-la l’any 

1467. El 21 de juny el Consell acordà la fabricació de 100 sous de ploms, amb valor d’un 

diner, d’obligada acceptació per tota la població, solament durant un mes (doc. 131). 

Segurament, aquesta breu circulació programada no es respectà, ja que el Consell decidí 

fabricar més moneda pròpia el 19 d’agost (40 lliures) i el 17 de novembre (25 o 30 lliures) 

(docs. 132 i 137).  

  El 12 de febrer de 1468 el Consell de Cervera acordà canviar la forma dels ploms a 

causa de llur falsificació (doc. 139). El 23 d’agost, el Consell encomanà als paers la 

fabricació de ploms, que havien de valer un diner (dinals). Entre aquests i els que ja 

circulen de valor de 2 diners (doblens), s’hauria d’arribar a la suma de 100 lliures. Els 

paers constataven que era molt més costós fabricar ploms dinals que no doblens (doc. 142). 

 Una tercera emissió de ploms fou acordada el 27 de març de 1469. En aquella data el 

Consell de Cervera encomanà als paers i prohoms la consecució d’una autorització reial 

per poder fabricar malles o ploms, amb diferent marca, que substituïssin els ploms que 

aleshores circulaven, ja que n’hi havia de falsos (doc. 145). No sabem si la llicència 

s’aconseguí, però el Consell acordà tirar endavant l’emissió el 8 de juny (doc. 147). 

  L’any 1470 s’acordà una quarta emissió de moneda (si acceptem com a realitzada 

l’emissió anterior de 1469). El 3 de juliol, amb llicència de mossèn Joan d’Altarriba, 

cavaller i lloc de capità de la vila, i a causa de la manca de moneda menuda, el Consell 

encomanà a l’argenter Francí Tarroja fer batre 40 lliures de senyals (meitat de doblens i 

meitat de dinals), del metall que volgués, i canviar les peces a tothom que les prengués o 

tornés (doc. 164). A més, si el dit Tarroja no ho volia fer, no estava obligat a recanviar les 

                                                                                                                                                                          
descentralitzada a Cervera. 

378
 Per exemple, vegeu anteriorment el cas de Reus a la p. 328, nota 349. 
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peces als habitants de la vila, a menys que aquests es mudessin o es desfessin de tot. 

Igualment, en cas d’observar frau, Tarroja podia recollir les peces i fer-ne de noves al seu 

gust, havent de proclamar crides amb els terminis de canvi de sis dies per als vilatans i vuit 

per als forasters. També autoritzaren el dit Tarroja a perseguir, mitjançant la cort, els 

falsificadors, a canvi de sotmetre’s a les decisions de la universitat relatives als senyals i 

prestar jurament, homenatge i garanties als paers. L’execució  d’aquesta emissió es pot 

certificar gràcies a la notícia que, el 16 de maig de 1472, Pere Torres, recaptador 

d’impostos de Granyena, aixecà acta notarial afirmant que només li restava, de tot el 

recaptat, un pacífic —la circulació del qual estava prohibida en els territoris controlats per 

Joan II— i tres ploms de Cervera (doc. 179). Probablement aquests ploms van continuar 

circulant els anys següents. El 8 de setembre de 1475, el Consell de Cervera considerava la 

possibilitat d’encomanar a Francí Tarroja la fabricació de 15, 20 o 25 lliures de ploms per a 

poder pagar cert deute (doc. 211).  

  L’aleshores darrera emissió de ploms de Francí Tarroja fou retirada el 1475 (doc. 

229). Entre 1475 i 1479, la penúria de moneda menuda i la circulació normalitzada de 

moneda estrangera a Cervera resten documentades pel problema ocasionat per un 

abatiment de blanques l’any 1476, per culpa del qual l’alcaid del castell de Cervera, 

responsable de matar el bestiar, presentà una queixa al Consell (doc. 221). El que és més 

destacable, però, és que la retirada de l’emissió de 1475 fou molt traumàtica. Així, el mes 

de setembre de 1478, els paers de Cervera de l’any en que es produí la retirada dels ploms 

es trobaven a la presó per no poder fer front al pagament de 20 lliures compromeses amb 

Francí Tarroja per a l’operació, i instaven als paers al càrrec a pagar el deute. El Consell 

acordà encomanar als paers i prohoms la liquidació del deute antic contret amb Francí 

Tarroja, ja fos prenent diners a préstec o fabricant més ploms (docs. 228-229). Francí 

Tarroja no degué quedar satisfet amb aquesta resolució i l’1 de maig de 1479 presentà un 

compte de despeses addicional que reclamava a la vila de Cervera (doc. 231). En aquest 

compte, Tarroja reclamava els interessos per les 20 lliures no cobrades en el moment que 

tocava, la feina de fabricar tres parells d’encunys per fer ploms, i la feina de picar-los tres 

cops. Per tant, podem confirmar que Tarroja fabricà i administrà tres emissions diferents de 

ploms de Cervera abans de 1479. 

  El 15 de maig de 1479, la vila de Cervera no disposava de moneda pròpia en 

circulació i el Consell deliberà sobre la proposta d’encunyar ploms que substituïssin les 

pugeses de Lleida que circulen per la vila, moltes de les quals eren falses (doc. 232). Uns 

mesos després, hom acordà buscar un responsable que s’encarregués de fabricar i 
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administrar els ploms, que haurien de ser fabricats en quantitat de 16 lliures de malles i 34 

lliures de diners (doc. 233). El 29 de setembre el Consell es feia ressò que a Lleida havien 

desmonetitzat finalment les pugeses i que una partida de 54 sous d’elles havia quedat en 

poder del clavari, decidint que la pèrdua d’aquests diners havia d’anar a càrrec de la 

darrera persona que les havia tingut a les mans abans de ser retirades de la circulació (doc. 

234). L’arrendament de la fabricació dels ploms de Cervera fou acordat i ratificat pel 

Consell el mateix 29 de setembre (doc. 235). Un inventari notarial de l’any 1480 ens 

assabenta de la moneda grossa i menuda en circulació a Cervera: entre les monedes en 

possessió de mestre Pere hi constaven dos rals d’argent, dues vuitenes i mitja, tres patacs, 

un ardit dolent, una malla de Cervera, i també sis ducats, dos pacífics, i un escut (doc. 

240). Per tant, és probable que l’emissió conseqüència de l’arrendament de 1479 es dugués 

efectivament a terme, però no tenim cap més notícia relacionada. Amb data del 20 de 

febrer de 1482 es conserva un model de contracte d’arrendament entre els paers de Cervera 

i Miquel Nadal, sastre de la mateixa vila, sobre la fabricació i administració dels ploms 

cerverins (doc. 248). No es tracta d’un document acabat i tampoc sabem si Miquel Nadal 

ja era l’arrendatari escollit l’any 1479 o bé si formava part d’un nou projecte que quedà 

estroncat. Que el nou arrendament no es va dur a terme ho podem deduir de la carta de 

l’infant Enric que el Consell rebé el 28 de febrer, en la qual  s’ordenava a les autoritats 

municipals cerverines que no actuessin en contra de la concessió feta a Francí Tarroja de la 

fabricació dels senyals de plom (doc. 249). El més probable és que l’emissió de 1479, en 

cas d’haver-se dut a terme, ja hauria estat encomanada a Francí Tarroja, i que les emissions 

posteriors a 1482 també ho serien.  

  Potser per intentar alliberar-se de l’exclusivitat fabricadora de Tarroja, el 31 de gener 

de 1484, els paers de Cervera donaren instruccions a Joan Aimeric, cavaller, en relació a la 

petició que havia de fer al rei per tal de modificar la llicència darrerament aconseguida per 

a fabricar 50 lliures de ploms i, en canvi, poder fabricar senyals de coure com els de 

Tàrrega o Tarragona, amb el senyal de la vila, i fins a 80 o 100 lliures (doc. 275). Els 

problemes entre Tarroja i la vila de Cervera, com havia passat anys abans, van tornar a 

agreujar-se. El 12 de març de 1485 el Consell encomanà als paers trobar una solució sobre 

el fet de la manca de pagament reclamat a Francí Tarroja (doc. 293). A la mateixa època 

Tarroja demanava empara a Antoni de Bardaixí, regent la Cancelleria Reial —i amic 

seu—, per a que l’ajudés a mantenir els seus drets sobre els ploms o senyals cerverins, 

qüestionats des del Consell. La carta escrita per Tarroja evidenciava una bona relació amb 
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el seu interlocutor.
379

 El 20 d’agost la disputa continuava. El Consell de Cervera acordà fer 

tot el possible perquè la possessió dels ploms tornés a les autoritats de la vila i, en cas que 

no s’aconseguís, que els ploms no els tingués ningú (doc. 296). A finals de 1486, el 

Consell es preguntava si una renúncia de Francí Tarroja podia deixar a la vila sense 

facultat de fabricar ploms, i ordenà comprovar si era cert que encara se li devien diners per 

la fabricació de motlles i ploms (doc. 305). Finalment, el 23 de desembre de 1487, el 

Consell de Cervera i Francí Tarroja arribaren a un acord sobre l’administració dels senyals 

de plom municipals i sobre les quantitats endarrerides i venidores que aquell havia de 

pagar a la vila (doc. 309). És curiós que en aquell any de 1487 encara es deguessin 

quantitats de diner de resultes de l’abatiment dels ploms de l’emissió de 1470. Així, Joan 

Ponç, notari, feia constar que la vila li devia 20 sous, import dels ploms que lliurà l’any 

1470 per a fondre’ls (doc. 310). El 22 d’octubre de 1488, el clavari de Cervera justificà el 

pagament de 20 sous 6 diners al dit Joan Ponç per l’import d’aquells ploms que lliurà l’any 

1470 (doc. 317). 

  L’any 1490 Francí Tarroja continuava administrant els ploms de la vila i pagant, per 

aquesta concessió, 50 sous a la vila (doc. 327). El 25 d’octubre de 1492 el Consell de 

Cervera acordà instar l’Audiència o l’administració reial a treure un decret que  reservés a 

les autoritats de la vila la fabricació dels ploms i en permetés l’encunyació d’una quantitat 

equivalent a 100 lliures. El Consell es dolia que Francí Tarroja pagava 50 sous cada any 

per l’administració dels ploms, mentre que altres aspirants oferien pagar fins a 12 lliures 

cada any (docs. 333 i 335). Malgrat tot, Tarroja continuà fabricant i administrant els ploms 

de Cervera fins al final. El 20 de gener de 1494 el Consell de Cervera acordà fer una crida, 

a instància del mateix Francí Tarroja, manant que tothom que tingués ploms de la vila els 

havia de restituir. Dies abans s’havia fet una crida prohibint l’acaparament de més de 20 

sous de ploms, sota pena de 10 lliures (docs. 353 i 354). El 18 de febrer, el Consell de 

Cervera encomanà als paers que intervinguessin en l’afer de l’excessiva fabricació de 
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 Diu textualment: “Enaprés, senyor, vos avís com los pahers de aquesta vila treballen totis viribus 

voler-me periudicar en la provisió que per intervenció de vostra gran reverència se obtengué del 

senyor rey o de son loctinent sobre los ploms o senyals que jo tinch en aquesta, volent que jo pach 

e faça alguna repocisió per aquells en aquesta vila e, si axí no u poden fer, ne entenen e volen recor 

al senyor rey o aquí a son loctinent, e ara signantment perquè hi han tengut e tenran síndich aquí. 

Per la occorrència del temps es hu de aquells qui en açò indueixen los dits pahers, ço és, Anthoni 

Bonet, qui és síndich, e Anthoni Saliteda, notaris qui vuy han rebordonits tots los fets de aquesta 

vila e tenen pocha vergonya e menys, vuy en dia, no obstant lo novell regiment, són notaris de la 

paheria e·ntrevenen en Conseyll de la vila contra forma del regiment per vós últimament fet en 

aquesta vila. Aquests dos són qui tenen sperit diabòlich, ambiciosos, e aquests dos éran ja los qui 

treballaven ab alguns lurs sequaces, qui·m volen fer levar los dits ploms ans de haver obtenguda 

dita provisió” (doc. 294). 
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ploms que havia fet Francí Tarroja (doc. 356). Amb aquesta notícia es clou l’episodi 

continuat d’emissions de ploms a Cervera, entre 1470 i 1494. El 1495 ja no circulava 

moneda pròpia a la vila, ni tampoc moneda d’altres poblacions. El 22 d’agost de 1495 el 

Consell ordinari de Cervera acordà que la petició de destinar les pugeses velles a la 

campana de la Mare de Déu del Miracle fos remesa al Consell de Vint-i-quatrena i 

recomanà que, en cas de donar-les, fossin destinades a la campana toledana del campanar 

major de la vila (doc. 373). 

  Malgrat les deu o més emissions comprovades de ploms cerverins, de vegades 

incloent diverses denominacions (malla, diner i dobler), el cert és que avui no podem 

certificar la identificació de cap d’elles. Miquel Crusafont (1990: 144 i n. 2-512-2.513) 

proposà l’atribució d’unes monedes de plom amb l’escut reial i el revers amb la creu de 

tern, que es coneixen en dues mides diferents (i per tant, possibles malles i diners).Es 

tracta d’una hipòtesi possible, però de difícil comprovació (Cer-1 a 2). 

 

  Girona
380

 

  A l’apartat anterior he esmentat que des de que Joan II va ordenar establir una seca a 

Girona a principis de la guerra, les autoritats municipals de la ciutat s’interessaren en 

participar del negoci i aconseguiren el seu objectiu, segons es desprèn d’algunes notícies 

documentals recollides.
381

 Un cop acabada la guerra, però, les emissions de moneda 

s’estroncaren fins l’any 1481. A mitjans d’aquell any, els jurats de Girona, atesa la 

depreciació dels rocabertins, encara en circulació, i la manca de moneda menuda, 

demanaren al rei llicència per a encunyar moneda (doc. 242). En resposta a aquesta 

sol·licitud, Ferran II concedí llicència a la ciutat de Girona, el 26 d’agost, per encunyar 

menuts, del metall que volguessin, fins a la quantitat de 200 lliures, amb les condicions 

habituals d’assegurar l’emissió, gravar el senyal local i nomenar un responsable de 

l’emissió i del seu canvi (doc. 243). Obtinguda la llicència, els jurats de Girona resolgueren 

recollir el major nombre possible de rocabertins per contramarcar-los a continuació amb 

les armes de la ciutat a un costat, i amb una G a l’altre, donant-los el valor d’un diner. 

L’operació fou encomanada a Jaume Vilar, el qual la havia de dur a terme a casa del jurat 

Rafael Samsó (doc. 244). El 5 de gener de 1482 Rafael Vilar lliurà 115 lliures 18 sous de 
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 La major part de documents monetaris relatius a la ciutat de Girona van ser estudiats i publicats 

per Joaquim Botet (1909: 327-331; 1911: LXXXIV), per bé que algun document utilitzat ara 

romania inèdit. 
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 Vegeu les p. 324, específicament la hipòtesi d’un ple control municipal de la darrera emissió de 

menuts rocabertins, l’any 1469. 
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rocabertins contramarcats als jurats de Girona (doc. 246). Atès que no es van contramarcar 

prou rocabertins per arribar a les 200 lliures de menuts que permetia la llicència de Ferran 

II, els jurats de Girona acordaren, el 24 de maig de 1482, batre de nou, amb els mateixos 

encunys utilitzats per picar els rocabertins, la quantitat de menuts restant. Hom acordà que 

en cada marc de la nova moneda hi hagués tres quarts d’unça de plata, i que de cada marc 

se’n traguessin uns 28 sous de menuts (doc. 251). La nova fabricació quedà enllestida el 5 

de juny (doc. 252). Una primera ampliació d’aquesta emissió de moneda gironina fou 

autoritzada per l’infant Enric, el 25 de juny de 1482, fins a la quantitat de 200 lliures (doc. 

253). La fabricació s’enllestí el 23 d’agost i va incloure una petita quantitat de malles (10 

ll. 17 s. 8 d., equivalents a 5.224 exemplars) (doc. 254). El 6 de novembre del mateix any 

l’infant Enric concedí una nova llicència i ampliació que permetia als jurats de Girona 

encunyar 200 lliures més de menuts (doc. 257). El 8 de juliol de l’any següent els jurats de 

Girona acordaren demanar a l’infant una nova ampliació de la llicència per a fabricar 

menuts, de 200, 300 o 400 lliures i sol·licitaren permís per a obrir la caixa de les bosses de 

la ciutat, ja que per error hi havien desat les eines i encunys de batre moneda i la caixa 

estava segellada i no es podia obrir fins el dia de les eleccions (doc. 262). La sol·licitud es 

presentava amb el benentès que si el dret de segell que s’hauria de pagar per obrir i tornar a 

tancar la caixa fos molt alt, aleshores decidirien fabricar encunys nous. Al final, les 

despeses ocasionades per l’operació no arribaren a les 4 lliures i, per tant, no va caldre 

haver de fabricar encunys nous. La ciutat rebé nova llicència per a fabricar 200 lliures de 

menuts, tan solament, el dia 21 de juliol (doc. 263). Un dels motius per a continuar la 

fabricació de moneda pròpia era la introducció de moneda estrangera, especialment 

documentada durant l’any 1483, dels menuts perpinyanesos anomenats ”croets”, encunyats 

per ordre del rei de França, Lluís XI, i també per uns ploms indeterminats, probablement 

originaris d’alguna població no massa allunyada de Girona, que circulaven amb el valor de 

2 diners (doc. 264). El 4 d’agost les autoritats municipals gironines obriren la caixa de les 

bosses del Consell i inventariaren les eines i encunys que hi restaven: 

”Primo, unes tisores de ferro. Item, unes tenalles de prorrotar. Item, trosses 

de ferro o encunys de monedar amb la G per batre los menuts novament 

batuts. Item, altre encuny de batre de les malles darrerament batudes. Item, 

dos trossells de ferro per monedar menuts ambdós amb les armes de la 

ciutat. Item altre empremta amb semblants armes de la ciutat. Item, I trossell 

de batre los barbuts” (doc. 265). 
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   Mentre prosseguia la fabricació de menuts gironins, el 6 de setembre es publicà un 

ban, a càrrec dels jurats de Girona, i amb el recolzament de l’administració reial, que 

prohibia la circulació dels croets de Perpinyà i dels ploms ”de 2 diners”, sota pena de 10 

lliures (doc. 269). L’infant Enric encara concedí dues ampliacions més a la llicència per a 

fabricar els menuts gironins. El 6 d’octubre de 1483 autoritzà fabricar-ne 400 lliures més 

(doc. 270) i, un any més tard, n’autoritzà 300 més (doc. 282). Segons Joaquim Botet, 

aprofitant les darreres concessions s’encunyaren 50 lliures de malles (Botet, 1909: 330). 

  L’emissió de menuts gironins iniciada l’any 1481 va haver de retirar-se l’any 1489 

a causa de les falsificacions (doc. 321). Hom va establir un termini de quinze dies per a 

portar les monedes i poder-les recanviar per les de nova emissió. En aquesta ocasió, 

l’infant Enric concedí llicència per a encunyar 250 lliures de menuts, de nou encuny. El 

15 de desembre els jurats de Girona ordenaren al clavari que contramarqués amb una E 

gòtica, al costat de la G de l’empremta, tots els menuts bons que la gent havia recanviat, i 

que també els emblanquís (doc. 322). Un any més tard l’infant Enric concedí una 

ampliació de la llicència per a fabricar fins a 250 lliures més de menuts (doc. 324), els 

quals es fabricaren al llarg de l’any 1491, de coure pur (docs. 325 i 329).  

  La prohibició feta pel rei d’efectuar pagaments amb menuts en quantitat major d’un 

quart de croat provocà que la ciutat de Girona acabés retirant la seva emissió de menuts, el 

23 de novembre de 1493 (doc. 349).
382

 Poc després, però, els jurats de Girona hagueren de 

modificar l’acord inicial. Una pragmàtica de Ferran II va reduir el valor oficial de les 

monedes d’or en circulació, de manera que els ducats passaven de valer 30 sous a valer-

ne 24, i els pacífics passaven de valer-ne 25 a valer-ne 20. Com que els menuts gironins 

de l’emissió de 1489 havien estat recanviats als particulars al for antic de la moneda 

d’or, el Consell determinà recollir-los i retornar-los als mateixos posseïdors un cop 

contramarcats, en la proporció equivalent als nous valors. Per a dur a terme aquesta 

actuació la ciutat de Girona demanà i obtingué, del lloctinent reial Joan de Lanuza, el 9 de 

febrer de 1494, el permís perquè els menuts de Girona continuessin circulant durant tres 

mesos, a la raó predita de 24 sous el ducat, després de contramarcar-los amb una rosa per a 

distingir-los dels menuts desmonetitzats (doc. 355). D’aquesta manera, ni els particulars 

de la ciutat, ni sobretot el Consell, es veurien perjudicats per la rebaixa del valor.
383

 A 

finals d’any els jurats de Girona certificaven que 7 lliures de menuts contramarcats  havien 

                                                           
382

 Joaquim Botet va datar aquest document, per error, l’any 1498.  
383

 Una actuació semblant la trobem documentada en el cas de Vic, vegeu més endavant, a les p. 

379-381. 
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hagut de ser retirats a despeses de la ciutat per haver-se trencat, ésser falsos o massa gastats 

(doc. 371). No tenim notícia de fins quan es va mantenir aquesta emissió en curs. 

Segurament fou per poc temps, durant l’any 1494, coincidint amb el desig de 

l’administració reial i de la ciutat de Barcelona d’acabar amb les emissions monetàries 

municipals. 

 

 

Taula 26 

Taula: Característiques de la moneda municipal gironina de billó (1481-1494) 

 
d*: diners de llei  g: grams  pxm: peces per marc 

 

 

Llei Talla (pxm) Pes 

Predecimal Mil·lèsimes Argent fi Billó Argent fi Billó 

1,125 d* .090 
3.584  

(14 ll. 18 s. 8 d.) 

336 

(28 s) 
0,065 g 0,70 g 

 

 

  Les monedes duen totes l’escut en cairó de la ciutat i una gran rosa o bé una gran 

G gòtica, de vegades acompanyada d’una E llatina, empremtada a l’encuny o bé en 

forma de contramarca. Pel que fa a la identificació de les emissions municipals 

gironines del període 1481-1494, Joaquim Botet (1909: 353-356) i Miquel Crusafont 

(1990: 404) resolgueren prou bé el catàleg descriptiu, deixant d’il·lustrar, 

exclusivament, dos tipus que no van poder examinar. Posteriorment, Francesc Domingo 

Sellart (1993) va descriure el primer exemplar conegut de malla gironina corresponent a 

l’emissió de 1482-1483. Només quedava un tipus per a il·lustrar que Botet havia 

observat, però no havia pogut il·lustrar, i que descrivia així: 

 

  a/ En el camp G gòtica. E llatina en ressegell i una rosa ab creuetes en ressegell. 

  r/ Escut, en cayró, de les armes de Girona 

 

  Sense poder-la examinar, Joaquim Botet va atribuir aquesta peça a l’any 1494, 

que és quan es va ordenar contramarcar amb una rosa els menuts gironins anteriors 

(Botet, 1909: n. 481; Crusafont, 1990: n. 1554). La classificació no era gens fàcil. Fa 

poc jo vaig examinar un exemplar semblant i vaig poder acurar la descripció i 
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classificació (Sanahuja, 2008: 151-153). A primer cop d’ull, la peça sembla que dugui 

la contramarca de l’E a sobre de la resta d’elements de la moneda, circumstància que 

esdevé paradoxal, ja que aquesta marca fou aplicada l’any 1489. L’efecte òptic deu tenir 

l’origen en el tipus de procediment emprat en la reencunyació. Es tracta d’una dificultat 

que s’observa amb molta claredat en altres sèries monetàries, com per exemple a la 

moneda castellana del segle XVII. Així, en algunes monedes castellanes que duen 

diverses contramarques, sovint no és pas la darrera contramarca la que es veu amb més 

nitidesa, sinó una altra d’anterior que fou aplicada de manera més eficient.
384

 Per tant, 

no hi ha d’haver cap impediment per deduir que aquesta moneda amb rosa/escut, de 

l’any 1494, fou picada maldestrament sobre una moneda gironina anterior de les de 

tipus G gòtica/escut que duien una contramarca E, de l’any 1489, de manera que part 

dels elements de la moneda primigènia són encara visibles en superfície. No és tracta, 

per tant, d’un tipus propi d’una emissió diferenciada.  

 

 

Taula 27 

Taula: Resum d’emissions de moneda municipal gironina (1481-1494) 

 
Bi: billó  C: coure  *: estimació 

 

Emissions  

i tipus 
Metall Fabricació Retirada 

Import 

emès* 

Peces 

fabricades* 

Gir-5 Diner Bi 1481-1482 1489 115 ll. 18 s. 27.816 

Gir-6 i 7 Diner Bi 1482-1484 1489 1.323 ll. 2 s. 

12 d. 

317.556 

Gir-8 Malla Bi 1482-1483 1489 60 ll. 17 s 

8 d. 

29.224 

Gir-9 Diner Bi 
1489-1491 1493 500 ll. 120.000 

Gir-10 Diner C 

Gir-11 Diner Bi / C 1494 1494 500 ll. 120.000 

 

 

                                                           
384

 Per exemple, és usual que els maravedisos que duen una contramarca de l’any 1641 i una altra de 

l’any 1658 sorprenguin l’observador perquè sembla que la primera fou picada sobre la segona 

(Jarabo / Sanahuja, 2013). 
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  Igualada
385

 

  En el primer document monetari del Consell igualadí que es coneix s’acordava, 

amb el vistiplau del batlle i del cap militar, la fabricació d’una petita quantitat de 

moneda menuda (“menuts de plom o de llautó”). Això passava el 23 de març de 1468 

(doc. 141). Un segon document està datat el 31 de març de 1471 i és escrit en llatí (doc. 

172). Es tracta de l’ordre d’empresonament i embargament de béns de Nicolau Roig, 

anomenat Puiggrós, que havia fabricat la moneda d’Igualada per ordre del Consell. Roig 

s’havia negat a recanviar els menuts als soldats i als habitants de la vila per bona 

moneda, contràriament al que segurament tenia establert per raó de contracte. El batlle i 

els consellers d’Igualada es dolien de l’abundància de menuts en circulació (“...positi in 

magna tribulatione et angustia ocasione magne quantitatis monete plumbe que hodie 

currit et reperitur in presenti villa.”), circumstància que ens assabenta d’una producció 

major de la que coneixíem. El document de 1468 autoritzava només la fabricació de 10 

florins de menuts (unes 1.980 peces). Ara sabem que abans o després d’aquella data la 

vila d’Igualada va fabricar molta més moneda pròpia. Cal remarcar la menció explícita 

de l’estament militar com a part perjudicada pel refús dels menuts. (“...dictam monetam 

plumbeam cambiaret tam gentibus armorum, equestribus, et pedestribus...”). Al 

document de 1468 ja apareixia el cap militar com a valedor de la fabricació de moneda. 

L’establiment d’una guarnició militar procurava un cert subministrament de bona 

moneda d’or i argent a la vila, ja que els soldats es gastaven el seu salari en els 

comerços d’Igualada. Ara bé, en un context general de manca de moneda de petit valor, 

la fabricació de menuts de plom o de llautó es feia imprescindible per a que aquest 

comerç no es deturés: calia tornar el canvi. En definitiva, la iniciativa monetària del 

Consell igualadí no va acabar bé. Roig no volia recanviar els menuts per moneda bona, 

potser perquè hi havia moltes falsificacions en circulació, o potser simplement perquè 

una mala gestió havia deixat l’administrador dels menuts sense diners per recanviar-los. 

 

   Manresa
386

 

  A Manresa, la primera emissió documentada s’inicià a finals de 1470, data en la 

que hom destinà 30 sous per a comprar plom per poder fabricar les peces. Consta que la 

                                                           
385

 La primera notícia que es va conèixer a propòsit d’aquest fet fou publicada per Juan Segura 

(1907, 388-389). Un segon document el vaig publicar fa uns anys (Sanahuja, 2001a). 
386

 Les emissions monetàries de Manresa al segle XV van ser objecte d’un article anterior (Sanahuja, 

2004c). Sobre la Manresa de la segona meitat del segle XV vegeu les obres de Marc Torras Serra 

(1993; 1994; 1995). 
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vila havia obtingut llicència de Joan de Lorena, primogènit de Renat d’Anjou i 

lloctinent general de Catalunya, de poder fabricar ploms per a atendre les necessitats de 

moneda menuda de la ciutat (doc. 169). Un cop acabada la guerra, el 15 de juny de 

1472, la llicència fou renovada pel rei Joan II (doc. 183). Pel que deduïm dels 

documents la fabricació i circulació de moneda havia estat encomanada a un 

administrador, Bernat Obiols, el qual tenia una fleca des d’on facilitava el curs dels 

ploms. El Consell li subministrava bona moneda de plata per a que pogués recanviar-los 

a tothom que ho desitgés. L’any 1473, a causa de la necessitat de diners per a l’obra de 

la sèquia, el Consell recuperà la meitat dels diners deixats a Obiols (doc. 188). A 

principis de 1474 la gent començava a refusar els ploms manresans i el Consell es 

decidí a retirar-los de la circulació (doc. 197). Ara bé, aquesta retirada va ser molt més 

lenta i costosa del que hom havia pensat. D’entrada, el Consell, mancat de diners, va 

acordar demanar un préstec posant com a garantia els delmes de la ciutat del present 

any. Però un mes més tard, els ploms encara estaven en circulació. El Consell acordà 

aleshores amb Bernat Obiols que deixarien 25 lliures de ploms en circulació, la meitat a 

càrrec de cadascú, i que les retirarien el més aviat possible (doc. 199). El 4 d’abril 

Bernat Obiols, assabentat que la ciutat no tenia diners per recanviar la seva part de 

menuts, proposà de fer-se càrrec de l’administració i recanvi de tots els ploms i evitar 

d’aquesta manera que la gent perdés la confiança en la moneda municipal (doc. 201). 

Finalment, el 30 de maig de 1474, el Consell de Manresa acordà establir una talla entre 

la població per tal de retirar tots els ploms en circulació el darrer dia del mes de juliol 

(doc. 203). Malauradament, la primera experiència manresana no va anar gaire bé. Les 

despeses extraordinàries de la ciutat en aquells anys van provocar que l’administració es 

quedés sense cabals per fer efectiu el recanvi de la moneda. Al final, va ser el conjunt de 

la població qui, via impost directe, va haver de fer front al recanvi final de la moneda 

municipal. Així, el que inicialment era una operació en la que els particulars de la ciutat 

havien esdevingut creditors del Consell va acabar en una operació de finançament 

extraordinari. 

  Una segona emissió resta coneguda per un sol document, del 24 d’octubre de 

1484, en el qual apareix que Francesc Guerau d’Oluges, un pagès de la vila, havia estat 

inculpat de falsificar la moneda local (doc. 284). És cert que aquesta notícia també 

podria ser força anys anterior a la redacció del document i podia fer referència a 

l’emissió de 1470-1474, però sembla més probable que es refereixi a alguna emissió en 

circulació pels volts del 1480, no documentada. En aquesta època, segons Joaquim 
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Sarret (1916), es refermà el règim municipal i s’obligà els consellers a segellar les cartes 

amb el segell de la ciutat, que devia ésser custodiat “en una caxa tencada ab quatre claus 

diversas e que cascun conseller tingua la sua...”. És possible que aquestes noves 

disposicions, destinades a augmentar el control i a millorar l’aspecte formal de les 

actuacions municipals, també afectessin l’aspecte de les monedes, les quals podrien dur 

empremtat exclusivament el segell de la ciutat. 

  La tercera emissió coneguda s’inicià cap el 1489. El 21 de desembre el Consell 

acordà la fabricació de 60 lliures de moneda i establí algunes normes de circulació 

pròpies de les disposicions habituals a l’iniciar una nova emissió de moneda (doc. 323). 

Aquesta mateixa emissió devia estar encara en circulació el 1492, data en la qual hom 

acordà fabricar 40 lliures més de moneda (docs. 330 i 332). Tot i que en aquest moment 

la moneda local continuava rebent el nom de “ploms” és possible que ja no s’utilitzés 

aquest material per a fabricar les monedes, segons es desprèn del fet que en el document 

hom parli de comprar “metall” per a fabricar les peces, un mot utilitzat per a designar el 

llautó, o fins i tot la llauna. El recanvi de les monedes d’aquesta emissió tampoc va ser 

fàcil. La determinació inicial de recanviar els ploms per bona moneda de curs general va 

haver de ser modificada. El 16 d’agost de 1493, hom va acordar fabricar una nova 

emissió de monedes, d’encuny diferent a les anteriors, per recanviar l’emissió anterior 

(docs. 338-339). D’aquesta manera, el Consell només aconseguia reduir el nombre de 

monedes en circulació i dificultar la feina dels falsificadors, però no pas eixugar el deute 

que havia contret amb els ciutadans. 

  La quarta i darrera emissió de moneda municipal manresana circulà, per poc 

temps, entre 1493 i 1494. Les primeres peces fabricades, des del 30 agost de 1493, van 

ser acrescudes un any més tard amb dues consecutives ampliacions de 60 i 120 lliures 

(docs. 340-342, 360 i 363). Els acords municipals ens assabenten que aquestes 

ampliacions tenien per objectiu satisfer el salari de l’escrivania de la batllia de l’any 

1493 i també poder fer provisió de blat per a la ciutat. Es tracta de dues mesures 

d’emergència que van fer augmentar el valor de les monedes en circulació fins més 

enllà de les 300 lliures. Sabem que les peces corresponents a aquesta emissió duien 

empremtada la imatge de Sant Maurici (docs. 366-369). El mes d’octubre de 1494 el 

Consell volia fabricar una nova emissió de monedes, amb encunys diferents, per treure 

de la circulació l’emissió anterior, que ja estava essent falsificada. La determinació 

consistia en retirar les 300 lliures de l’emissió de sant Maurici per 100 lliures de 

monedes de nou encuny (doc. 366). Però aquesta determinació no es va poder dur a 
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terme perquè, poc abans, l’administració reial havia revocat gairebé totes les 

concessions monetàries municipals de Catalunya per tal d’afavorir el redreç monetari 

engegat des del Consell de Cent barceloní.
387

  

 

  Palamós
388

 

  El 25 d’agost de 1483 l’infant Enric concedí a la vila de Palamós llicència per a 

fabricar fins a 25 lliures de menuts amb les armes de la vila, assegurant-ne el seu recanvi i 

recollida (doc. 267). El 19 de febrer de 1484 la vila rebé una segona llicència, segurament 

una ampliació, que permetia fabricar 50 lliures de menuts (doc. 277). I la vila de Palamós 

encara rebé, el 8 de maig de 1485, una tercera llicència per a fabricar fins a 100 lliures de 

menuts (doc. 301). No s’ha conservat documentació municipal sobre aquesta actuació 

monetària, que sembla que es va dur a terme. Tampoc es coneix cap moneda que es pugui 

atribuir a Palamós. 

 

  Reus
389

 

  A Reus, el 27 de març de 1467 el Consell municipal acordà contramarcar (diu 

“contrassenyalar”) els senyals autèntics que corrien per la vila per a distingir-los dels 

falsos (doc. 129). És la primera notícia que es coneix referent a la moneda municipal 

reusenca. La determinació no esmenta quina contramarca s’havia d’utilitzar. El 19 de 

febrer de 1468 el Consell reusenc decidia recolzar només la circulació dels senyals que 

duien "les claus de Sant Pere", deixant-nos en el dubte si aquest símbol era el de la 

contramarca o el motiu principal dels senyals reusencs (doc. 140). S’han conservat 

altres notícies que fan referència a les primeres monedes reusenques (doc. 151). El 3 de 

març de 1468, el clavari de la vila tornava 34 sous a un dels jurats, els quals havia 

bestret per a fer l’emissió de senyals. I el mateix any pagava un sou i mig, a un tal 

Gilabert, per una operació relacionada amb el batiment. El mateix clavari s’atribuïa un 

salari d’1 lliura 7 sous per haver fabricat 3.220 senyals per la vila, el mes de febrer de 

1469, circumstància que ens indica que la fabricació de les monedes s’anava realitzant 

de manera continuada, segurament a mesura que es disposava de metall. Finalment, un 

                                                           
387

 Vegeu més endavant, a les p. 428-432. 
388

 Les notícies monetàries de Palamós van ser publicades per Josep Pella Forgas (Pella, 1879) i 

Joaquim Botet (1909: 336; 1911: LXXXIX). 
389

 Les notícies documentals sobre la moneda reusenca del segle XV han estat totes publicades 

anteriorment (Sanahuja, 1997a; 2004d; 2005b: 46-52,docs. 1-14). Sobre els fets de la aleshores vila 

i de la resta de poblacions del Camp durant la guerra contra Joan II vegeu la monografia d’Ezequiel 

Gort (1984), 
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darrer pagament de 5 sous a un tal Baltasar Enveja ens confirma que es dugué a terme 

l’operació de contramarcar els senyals acordada pel Consell. El 23 de març de 1470, el 

Consell municipal reusenc es feia ressò de l’ordre en que es demanava una reunió dels 

representants de les viles de Reus, la Selva i Valls per a intercanviar senyals autèntics de 

cada població i així distingir-los dels falsos (doc. 155 i 157). Cada vila aportà 3 sous —

36 peces— dels seus senyals a la reunió feta a Tarragona. Abans d’aquests fets, el 15 de 

febrer, ja s’havia reunit el Consell de la Comuna del Camp, a petició de la vila de Reus, 

per a tractar la creixent falsificació dels senyals municipals (doc. 153). En aquell consell 

es decidí que cada vila assegurés el seu numerari, potser perquè era una qüestió que no 

quedava clara per alguna de les viles emissores. El 30 de març de 1477, el Consell de 

Reus decidí reduir la quantitat de senyals en circulació i rebutjar els senyals d’altres 

viles (doc. 226).  

  No es coneix cap menció documental de la moneda reusenca en el període 

comprès entre 1477 i l’any de la retirada definitiva, el 1493. No es pot saber, per tant, si 

la vila del Camp de Tarragona va mantenir moneda pròpia en circulació durant tots 

aquests anys o bé si la va fer circular només en moments puntuals. Tampoc no sabem 

gaire cosa sobre la tipologia d’aquests primers senyals de Reus: ni la quantitat emesa, ni 

la forma, ni el metall. Podem suposar que l’emissió de senyals a Reus es devia situar en 

nivells molt reduïts, prop de les 100 lliures (24.000 peces), ateses les despeses de 

retirada de l’emissió. El mes de febrer de 1494 es documenta el primer procés conegut 

per falsificació de la moneda reusenca. El dia 24 de febrer, un tal Ribes i la seva 

germana, muller de Joan Oliver, es trobaven presos acusats de falsificar els senyals de 

Reus (doc. 357). A petició dels seus pares, el Consell reusenc va demanar al procurador 

i batlle de la vila que afluixés les condicions de captiveri de la germana, i que fos 

tractada de la manera que s’acostumava a tractar a les dones. 

 

  Sant Celoni
390

 

  Un únic document ens assabenta d’una possible emissió monetària local a Sant 

Celoni. El 25 d’octubre de 1485, l’infant Enric concedí llicència a la vila de Sant Celoni 

per a fabricar 70 lliures de menuts del metall que volguessin i amb les condicions habituals 

per a aquests casos (doc. 297). No coneixem cap altre esment documental ni cap moneda 

atribuïble a aquesta possible emissió no verificada. 
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 La notícia de Sant Celoni fou comunicada per Joaquim Botet (1911: LXXXXII). 
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  Sant Feliu de Guíxols
391

 

  El 9 de gener de 1484 l’infant Enric concedí llicència als jurats de Sant Feliu de 

Guíxols per a fabricar 100 lliures de menuts, del metall que volguessin i amb les armes de 

la vila, assegurant-ne la seva recollida i recanvi (doc. 274). Assabentats de la llicència, els 

jurats de Sant Feliu de Guíxols acordaren, l’1 de febrer, assegurar els menuts que s’havien 

d’encunyar i nomenar el jurat Joan Barceló, comissionat per recollir-los i recanviar-los a 

aquells que haguessin de sortir de la vila. També nomenaren Joan Mateu, Nicolau Pons i 

Grau Torra, custodis de la massa i els encunys amb els que s’havia de fabricar la moneda 

(doc. 276). L’emissió es va dur a terme i, un any més tard, el 7 de febrer de 1485, el 

Consell de Sant Feliu de Guíxols acordà establir una botiga de gra amb els guanys 

aconseguits per la fabricació de menuts (doc. 291). 

  Sant Feliu de Guíxols és un dels pocs casos documentats que no van patir problemes 

greus de circulació, falsificació o acceptació de la moneda pròpia. Al contrari, les notícies 

conegudes només fan referència als beneficis obtinguts de l’actuació monetària. Així, 

durant el mes de maig de 1485, el Consell de la vila acordà un donatiu de 30 pacífics a 

l’infant Enric procedents dels guanys dels menuts fabricats (doc. 295). I en el mes de març 

de 1486 s’aprovà un segon donatiu, al mateix infant Enric, de 15 pacífics procedents de la 

botiga del gra (doc. 299).  

  Miquel Crusafont identificà les monedes emeses de resultes d’aquesta actuació 

monetària (Crusafont, 1990: 273). Es tracta d’uns diners gironins batuts entre 1463 i 1469, 

i potser altres tipus de monedes en desús, contramarcats amb un escut caironat reial per 

una cara, probablement flanquejat per les lletres S-F, i amb un escut amb vairs, propi de la 

població, per l’altra (Gui-1). 

 

  La Selva del Camp
392

 

  La Selva del Camp va iniciar les emissions de moneda pròpia poc abans del 1468. 

Això ho sabem gràcies a uns pocs documents redactats a Reus (docs. 153, 155 i 157) i 
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 Les notícies monetàries sobre Sant Feliu de Guíxols les publicà totes Joaquim Botet (1909: 336; 

1911: doc. LXXXX). 
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 El repertori històric més important sobre la Selva del Camp, a cura de Joan Pié (1914), no 

esmenta actuacions monetàries d’aquesta època. A part de l’esment aïllat de Montserrat (doc. 193), 

la resta de notícies les vaig publicar per primer cop en un article conjunt sobre el Camp de 

Tarragona, ampliades posteriorment (Sanahuja, 1997a; 1999d; 2005b: 169-186). Sobre els fets del 

conjunt de poblacions del Camp durant la guerra contra Joan II vegeu la monografia d’Ezequiel 

Gort (1984). 
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Montserrat (doc. 193) que ens assabenten de “menuts i senyals” de les distintes capitals 

del Camp de Tarragona. És segur que la Selva va encunyar els seus senyals al mateix 

temps que ho feien Reus i Valls i, també probablement, amb les mateixes 

característiques de metall, mòdul i quantitat.  

 

  Seu d’Urgell
393

 

  Encara no sabem el moment precís en el que el Consell municipal de la Seu inicià 

la fabricació de moneda pròpia. Fou abans del 1470 i, probablement, després del 1465. 

El 19 d’octubre d’aquell any el Consell registrava la manca d’acceptació de la moneda 

menuda, barcelonina, i aquesta circumstància degué propiciar l’inici de les fabricacions 

de menuts de plom (doc. 117). Aquesta primera emissió urgellenca degué ser ben curta. 

Arran de la detecció d’una falsificació, l’any 1469, el Consell va proposar substituir les 

monedes de plom per unes altres de llautó (doc. 150). Un cop recollides, sumaven prop 

de 30 lliures (7.200 peces). Res a veure, per tant, amb les xifres que s’encunyarien en 

les emissions del segles XVI i XVII. La manca de diners, que es necessitaven per a la 

provisió de blats, va impedir la retirada immediata de l’emissió de moneda l’any 1469. 

L’operació s’enllestí el 1470, però sense poder tornar els diners als particulars de 

manera immediata (docs. 152 i 154). De fet, a l’hora de recollir les monedes, el Consell 

va trobar-ne més de les fetes fabricar originalment (doc. 156). La manca de liquidesa 

quedà reflectit en l’acord del 31 de maig, quan el Consell acordà pagar “poch a poch” la 

moneda que es devia als habitants “ço és, als més pobres” (doc. 163). El mateix acord 

del Consell del 20 de setembre del 1470 va deixar en mans dels cònsols la possibilitat 

d’engegar una segona emissió de moneda menuda (doc. 167). No sabem si el negoci 

s’engegà immediatament o trigaren uns quants anys en fer-lo efectiu. El que sí sabem és 

que la Seu tornava a tenir moneda pròpia en circulació l’any 1477 (doc. 225). Això ho 

sabem perquè un tal Joan Naves havia estat detingut inculpat de falsificar la moneda de 

la ciutat. El Consell va deliberar sobre la petició del vicari general del bisbe, que 

reclamava la competència sobre el pres, atès que Naves era clergue conjugat i tonsurat, i 

també una segona petició similar per part del comte de Foix, en qualitat de vescomte de 

Castellbò. El Consell, va acordar negar-se a traspassar-lo i fer-li justícia allí on havia 

delinquit, deixant clar als dos senyors la determinació que “ací que se’n vege la justícia 
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 Els documents monetaris d’origen municipal de la Seu d’Urgell han estat descoberts i publicats 

per Francesc Carreras Candi (1905-1906) i per mi mateix (Sanahuja, 2010a). Sobre la història de la 

ciutat a l’època vegeu les obres d’Agustí Coy (1906: 421-48), Carme Batlle (1983) i Albert Villaró 

(1995). 
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e ací a ésser punit, ara sie ecclesiàstich o no, si delinquit ha. E molt més que aquesta 

ciutat és de l’Asglésia e no del senyor Comte”. De les característiques de les monedes 

emeses no se’n parla, excepte que es tracta d’ardits, és a dir monedes de valor de dos 

diners. És sorprenent la utilització del mot “ardit” al segle XIV per a referir-se a una 

moneda catalana. Aquesta paraula és una traducció del mot francès hardi, que designava 

certs tipus de monedes de billó d’aquest regne, sobretot del segle XIV. Pel que fa la 

moneda catalana, el mot “ardit” acabaria sent molt usual a la Catalunya del segle XVII, 

però es documenta amb dificultat al segle XVI. Trobar una referència tan primerenca ens 

deu assenyalar l’origen geogràfic del mot: l’Urgellet, habituat a finals del segle XV a 

rebre i fer circular abundant moneda menuda francesa. 

  No s’ha identificat cap moneda de la Seu d’Urgell del segle XV. Tampoc no es 

coneix cap més notícia monetària relacionada amb la Seu d’Urgell posterior a 1477 i  

anterior a l’any 1518. És cert que es coneixen unes monedes que duen l’heràldica dels 

Cardona i que cal atribuir cronològicament a la part final del bisbat de Pere de Cardona 

(1472-1515) (Seu-3). Es podria discutir que aquest tipus monetari, pel fet de ser de 

llautó i dur l’heràldica d’un Cardona, podria adequar-se a l’emissió esmentada 

anteriorment del 1477, de la qual no s’ha identificat cap exemplar. No ho crec possible, 

d’una banda, perquè entre el 1493 i el 1511 es produí un trencament en el seguit 

d’emissions municipals de Catalunya, de resultes de la política de redreç monetari 

engegada pel Consell de Cent barceloní i recolzada pel rei Ferran el Catòlic i, 

conseqüentment, és molt poc probable que una moneda en circulació poc abans del 

1518 ja estigués en circulació abans del 1477. D’altra banda, aquestes monedes 

presenten una morfologia exactament igual a la que s’utilitzarà en les fabricacions 

immediatament posteriors a l’any 1515 i per tot el segle XVI.
394

  

 

  Pel que fa a altres actuacions monetàries no estrictament relacionades amb 

l’emissió de moneda local, la confusa redacció d’un acord del Consell del 25 d’abril de 

1471 deixa oberta una interpretació que passo a comentar (doc. 174). L’acord diu 

literalment així: 

   “En lo qual Consell fonch proposat per los honorables cònsols 

que com se face gran abús en la present ciutat dels enrichs, si’ls 

cridaran e metran al for que·s valen en altres lochs. 
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 Sobre l’atribució i catalogació d’aquesta moneda del bisbat de Pere de Cardona i les successives 

emissions de la Seu d’Urgell al segle XVI vegeu el capítol següent, p.499-500. 
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   Fonch conclòs que los cònsols sàpien com se valen e que·s 

prenguen segons són assenyalats. E los qui no seran assenyalats que·s 

senyalen. E fonch remès al senyer n’Andreu Consel”. 

  Carreras Candi (1905: 888) ja coneixia aquest document i havia interpretat que la 

moneda anomenada “enrichs” era objecte de contramarca a la Seu d’Urgell. Joaquim 

Botet arribà a preguntar-se si aquests enrics eren els anomenats cuartillos de billó 

encunyats per Enric IV de Castella, sobretot tenint en compte que ell mateix en publicà 

un amb una contramarca d’escudet català (Botet: 1909: 299-300). En realitat, aquests 

enrics només poden ser els enrics d’or del mateix Enric IV de Castella. No es tracta, 

doncs, de moneda de billó. La moneda de billó castellana no va tenir mai un curs oficial, 

ni oficiós, a Catalunya, abans del Decret de Nova Planta de Felip V. Inicialment no em 

quedava clar que l’ordre fes referència a contramarcar les monedes i proposava que 

l’ordre volgués aforar o oficialitzar un valor de canvi determinat per a aquestes 

monedes. El dubte provenia pel fet que no té cap sentit contramarcar una moneda d’or 

estrangera perquè aquesta sempre s’acceptarà segons el valor del seu contingut 

intrínsec. L’única raó que explicaria el fet de contramarcar moneda d’or seria que el 

Consell n’hagués adquirit una certa quantitat a un determinat preu i que, de resultes 

d’un abaixament del seu valor, hom volgués no perdre-hi i mantenir aquesta moneda 

d’or al preu antic. Vaig proposar, com a possible explicació menys rebuscada, que calia 

considerar el mot “assenyalar” en aquest context com a sinònim “d’aforar” o oficialitzar 

un valor de canvi determinat (Sanahuja, 117-118). El fet de parlar en plural (“los qui no 

seran assenyalats que·s senyalen”) podria ser pel fet de l’existència de diversos tipus 

d’enrics d’or, de resultes de diferents emissions i característiques.
395

 Ara bé, la 

localització en una col·lecció privada d’un fragment d’enric d’or castellà que du una 

contramarca de valor (potser XXVI ?) disminueix les possibilitats de la meva hipòtesi 

inicial i sembla decantar la conclusió cap a una efectiva contramarca dels enrics d’or 

castellans per tal de modificar el seu valor circulatori a Catalunya o en una població 

determinada.
396

 

  D’alta banda, la circulació de moneda estrangera a la Seu d’Urgell queda molt ben 

registrada per les actes municipals de la ciutat de finals del segle XV. A més dels enrics 
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 Sobre la varietat de tipus d’enrics d’or, documentats ésser fabricats entre 18 i 23 ¾ quirats de llei, 

vegeu el catàleg de Manuel Mozo (2010). Però a part del enrics batuts a Castella, Joan II també 

ordenà fabricar-ne fraudulentament durant la Guerra, el 1466 (doc. 124). Josep Maria Llobet 

Portella (1994a: doc. 7) documenta que el 1469 un enric d’or valia 30 sous a Cervera. 
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 Vegeu la imatge del fragment a la p. 593, n. 68. 
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d’or castellans, hi surten esmentats els ducats venecians i genovesos, els ducats turcs, 

els aguilots d’or, i els rals de plata valencians. També s’hi esmenten les cabeces o rals 

castellans. Més tard, entre 1477 i 1488 apareixen documentats diversos tipus de moneda 

de billó estrangera (francesa, navarresa, provençal i italiana) aleshores substitutòria de 

la degradada i cada cop més escassa moneda barcelonina: les dobles (avui en diríem 

blanques) del rei, les de Savoia, les claverines i els gansos (docs. 167, 174, 224 i 307; 

vegeu més amunt les taules 16 i 17). 

 

  Sort
397

 

  L’emissió de moneda local a Sort és comprovada per l’existència de diferents 

tipus monetaris, la majoria dels quals cal situar-los a la segona meitat del segle XVI i 

potser també a la primera meitat del XVII. Una de les emissions conegudes, però, 

presenta unes característiques formals, de gran interès històric, que cal atribuir a la 

segona meitat del segle XIV (Sor-1). Es tracta d’un senyal aparentment fet d’un aliatge 

de metalls pobres —coure, plom, estany, peltre— que presenta una llegenda inequívoca 

referida al Comtat de Pallars, territori independent de la Corona fins el 1503 i que, a 

més, incorpora les inicials H-R del darrer sobirà, Hug Roger III (1436-1503).
398

 Aquesta 

peça no du el nom de la població de Sort i podria ésser considerada una emissió general 

de moneda fiduciària del comtat, d’una manera semblant al cas ja esmentat de les 

pugeses d’Urgell que duen el nom de la comtessa Teresa d’Entença.
399

 No s’ha 

conservat documentació escrita sobre aquesta emissió. 

 

  Talarn
400

 

  De Talarn coneixem un únic document relacionat amb la moneda pròpia del segle 

XV. El 17 de setembre de 1482 l’infant Enric concedí als cònsols i universitat de la vila de 

Talarn, llicència per a fabricar senyals d’aram, coure o plom, amb el senyal de la vila, fins 

a la quantitat de 25 lliures, amb la possibilitat de canviar l’empremta dels senyals cada 

quatre mesos, per tal d’evitar el frau (doc. 255). És probable que l’emissió concedida es 
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 La història de Sort i del Pallars també apareixen a la monografia d’Agustí Coy (1906: 291-314, 

405-419, 529-608 i 629-634), tot i que les referències monetàries, anotades abans de l’aparició de 

l’obra de Joaquim Botet (1909), són força inexactes. 
398

 Sobre Hug Roger III, el seu procés polític  i la supressió del comtat de Pallars, l’any 1503, vegeu 

l’obra col·lectiva coordinada per Joan J. Busqueta i Jordi Bolós (Busqueta / Bolós, 2002), que 

inclou la transcripció del procés judicial, l’any 1491. 
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 Vegeu les p. 224 i s. 
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 El document fou transcrit per Joaquim Botet (1911: LXXXVIII). Sobre la història de Talarn al segle 

XV, vegeu la monografia de Josep Bertran Cuders (2003: 57-65). 
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dugués a terme, i que posteriorment es canviessin les monedes i llurs empremtes de 

manera periòdica, atès que s’han identificat alguns exemplars de plom, d’empremtes 

diverses, que podrien pertànyer a aquestes actuacions (n. Tal-1 a 2).
401

 

 

  Tarragona
402

 

  Ja he esmentat anteriorment que Joan II havia ordenat la fabricació de moneda 

d’or, d’argent i menuts a Tarragona i havia nomenat Bernat Sala mestre de seca de la 

ciutat. L’efectivitat d’aquesta ordre és de difícil comprovació, al no haver-se conservat 

documentació precisa. En tot cas, els tipus monetaris que s’havien de fabricar eren de 

curs general i no pas d’ús exclusivament local. No sabem, doncs, si la seca de Tarragona 

funcionava l’any 1464, o si va quedar a mig muntar. El que sí podem deduir és que molt 

poc després d’aquests fets, el control de l’emissió de moneda menuda va passar a mans 

del Consell municipal. És probable que Tarragona fos la població pionera a tot 

Catalunya (llevat de l’excepció permanent i perpètua de les pugeses de Lleida) en fer 

batre moneda menuda sense contingut d’argent. Tot i això, el primer document 

conservat que esmenta explícitament els senyals de Tarragona no el retrobem fins l’any 

1473; es tracta d’un inventari de monedes a Montserrat. Sembla plausible, però, creure 

que l’emissió tarragonina degué iniciar-se just abans (o coetàniament) de les emissions 

de Reus, la Selva i Valls, l’any 1466. Josep Maria Recasens (1975: 270) situa l’inici de 

les emissions de moneda el mateix any 1464, però segurament ho dedueix de la llicència 

concedida al comte de Prades i a Bernat Sala, la posada en execució de la qual no 

sembla massa probable. Més probable és l’inici de les operacions l’any següent, el 

1465. Aquell any fou clau per al desenvolupament de les institucions tarragonines. 

L’any 1462 la Universitat havia fet fallida per culpa de “les despeses de la guerra, el 

daltabaix del setge, les exigències del monarca, i la despoblació” (Recasens, 1978: 256). 

Després de tres anys, el propi Joan II convocà una junta dels afectats per la fallida per 

tal de planificar un pla de viabilitat econòmica que permetés tornar els deutes que la 

ciutat havia contret i que no podia pagar. Una de les obligacions d’aquest pla era que 

Tarragona no podia vendre cap més censal, és a dir endeutar-se, sense abans no haver 

pagat tot el que devia. Els creditors acordaren renunciar a una part del deute a canvi que  

una comissió gestora vigilés la correcta administració de les entrades i sortides de 
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 Els exemplars foren inicialment atribuïts per Miquel Crusafont (1990: 291-292) i V. de Val 

(1988).  
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 Sobre la ciutat de Tarragona al segle XV vegeu la monografia de Josep Maria Recasens (1975); i 

sobre les seves actuacions monetàries, la de Jaume Benages (1994). 
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capital a la hisenda municipal. També es crearen o modificaren nous impostos 

indirectes, com la imposició de la carn (un diner per lliura venuda) o la del blat (un sou 

per quartera pastada pels flequers) (Recasens, 1978: 257). No és gens agosarat creure 

que fou aleshores quan Joan II degué concedir permís per a batre moneda pròpia i 

permetre, d’aquesta manera, que la ciutat obtingués una entrada ràpida de diner anticipat 

a la futura recaptació de les noves imposicions sobre la carn o el blat. 

  El paradigma considerat més plausible consisteix en creure que els abundants 

senyals d’aram de Tarragona (de diner i de mig diner o malla) que s’han conservat avui 

en dia corresponen a les emissions iniciades el 1466 i continuades en temps de Ferran II 

(Benages,1994: 47-51 i 240; Crusafont, 1982: 132-133; 1990: 294). Jo mateix vaig 

acceptar-ho inicialment sense qüestionar-ho (Sanahuja, 1997a: 38; 2005b: 189-196), 

encara que paral·lelament vaig començar a assenyalar algunes dificultats que ningú 

havia detectat (Sanahuja, 2005b: 49). Aquestes dificultats parteixen del fet que cap 

document escrit conegut certifica que els primers senyals tarragonins fossin d’aram. Per 

tant, podrien ser de plom o de llautó, com ho eren els de la resta de poblacions catalanes 

coetànies. És una possibilitat que caldrà tenir en compte i estudiar. Sobre aquesta nova 

hipòtesi cal considerar alguns indicis: 

  a.- Excepte en el cas de Tortosa, l’any 1474, no coneixem cap moneda municipal 

fabricada en coure anterior a 1482/1483 (a Tàrrega i potser a Vilafranca del Penedès). I 

això no és cap casualitat. Les emissions monetàries es copiaven d’unes poblacions a 

d’altres. No es lògic que Tarragona tingués senyals d’aram de mòdul gran l’any 1466 i 

que Tàrrega no en disposés fins l’any 1483. 

  b.- L’abundància dels senyals tarragonins és repertoriada per notícies de Cervera i 

Lleida del 1483, en ambdós casos relacionats quantitativament amb els diners de 

Tàrrega. També sabem que el 1494 els senyals d’aram tarragonins continuaven en 

circulació. Són massa anys de circulació efectiva. Les emissions de moneda municipal 

estaven pensades per a circular en períodes més breus de temps. No pot ser que una 

emissió fabricada l’any 1466 continués en circulació el 1481, i encara menys el 1494. 

  c.- La documentació conservada ens permet situar dues emissions diferents de 

senyals d’aram el 1483 i el 1491. I només coneixem físicament dues emissions de 

senyals d’aram tarragonines. És a dir, aplicant la navalla d’Occam, no és precís situar-

les abans. 
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  Una emissió de senyals d’aram de Tarragona la podem ubicar amb precisió l’any 

1483. Això es pot deduir de l’afer Caselles. L’any 1484, un tal Joan Caselles havia estat 

empresonat pel governador general de Catalunya a l’intentar fer córrer senyals de 

Tarragona per Vimferri (Juneda, les Garrigues), acusat de fals moneder (doc. 266). Però 

ell no era un falsari. Si ho hagués estat els cònsols de Tarragona l’haguessin denunciat, 

però, en canvi, les autoritats municipals assenyalaven que Caselles havia fabricat 

legítimament els senyals (doc. 289). De fet, és documentat que Caselles va cobrar 150 

lliures (en senyals fabricats per ell mateix) per la feina, que li fou encarregada pel 

Consell municipal i pels administradors del negoci: Joan Molgosa, exercint de director, 

i Salvador Miró, en tant que receptor (Recasens, 1978: 271). Aleshores, per què el varen 

empresonar? Josep Maria Recasens no coneixia la resposta però va proposar dues 

possibilitats: o bé Caselles havia fabricat més monedes de les permeses a la llicència 

reial, o bé Caselles volia posar-les en circulació fora del seu àmbit natural, en terres de 

la senyoria de Poblet, on no hi tenia dret (Recasens, 1978: 271). No trobo raonable cap 

de les dues explicacions. La primera no pot ser certa perquè un excés de fabricació no 

s’hauria descobert tan de pressa i, en qualsevol cas, no s’hauria descobert al fer circular 

les monedes per Vimferri. La segona explicació tampoc justificaria la intervenció del 

Governador General de Catalunya, competent en afers de falsificació, però no de 

jurisdicció territorial. Segurament, la clau del perquè de l’empresonament de Caselles 

ha de raure en les mateixes monedes. I no crec que fos una confusió i que Caselles fos 

pres per error.
403

 És més probable que Caselles fos acusat de falsificador perquè els 

senyals que havia fabricat, d’aram, no concordaven amb cap autorització reial. És 

possible, fins i tot, que els senyals acabats de fabricar per Caselles fossin els primers 

senyals d’aram municipals de tot Catalunya. La fabricació de senyals del 1483 tingué 

lloc just uns mesos abans que a Cervera i a Lleida es queixessin de l’excés de senyals de 

Tarragona i de Tàrrega en circulació (docs. 268 i 275). 

  El 9 de gener de 1491, Ferran II va escriure una carta als cònsols de Tarragona 

interessant-se positivament per la confirmació de batre moneda local (doc. 326). 

Tarragona devia demanar una confirmació del privilegi d’encunyar moneda per a 

ampliar la quantitat de peces encunyades. Una petició d’aquesta mena no implica 

necessàriament fabricar les noves monedes amb encunys nous, però en el cas tarragoní 

                                                           
403

 Per exemple, una confusió seria que com els senyals que havia fabricat Caselles eren nous, ben 

lluents, i de nou encuny, potser això els fes semblar falsos a ulls de qui estava acostumat a un altre 

tipus de senyals. D’altra banda, que Caselles no fou pres per error ho confirma el fet que va haver 

de pagar 50 florins com a multa (doc. 266) 
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sóc partidari de creure que succeí així, com d’altra banda ja havia proposat inicialment 

Miquel Crusafont (1990: 294). És a dir, que els senyals d’aram tarragonins podrien 

atribuir-se els uns a Joan II i al 1483 (els que no duen ornaments al revers) i els altres a 

Ferran II i al 1491 (el que sí duen ornaments). L’evidència numismàtica actual assenyala 

que els senyals sense ornaments solen aparèixer molt desgastats (onze anys en 

circulació), mentre que els que duen ornaments solen aparèixer en molt més bon estat 

(tres anys en circulació). D’aquesta manera confirmaríem que les emissions de senyals 

tarragonins anteriors a 1483 no eren d’aram, sinó de plom o llautó. 

 

  Tàrrega
404

 

  El 18 de juliol de 1470, a causa de les necessitats de la vila, el Consell de Tàrrega 

acordà senyalar fins a 150 lliures de ploms (doc. 165). Mig any després, el 13 de gener de 

1471, el Consell acordà fer 15 o 20 lliures més de ploms, i evitar així haver d’establir una 

talla entre la població per fer front a les obligacions de la vila (doc. 170). Les necessitats 

financeres van continuar, aquest cop agreujades pel problema de la falsificació de la 

moneda local. Així, el 16 d’abril del mateix any el Consell va haver d’acordar fabricar 60 o 

70 lliures de ploms nous, i canviar-los pel vells, a causa de les falsificacions i del rebuig 

popular conseqüent. El Consell també acordà canviar els ploms només a aquells que no en 

tinguessin gaire quantitat. En canvi, als que en tinguessin més quantitat se’ls hauria de fer 

un memorial, ajornant el recanvi de la quantitat declarada (doc. 173). Malgrat les 

precaucions, el Consell s’adonà, el 27 d’abril, que la vila no podria fer front al recanvi de 

la moneda i acordà ajornar-lo, a qui s’ho pogués permetre, fins a la marededéu d’agost, i 

aleshores fer una talla entre la població per aconseguir els diners amb els que retirar 

l’emissió de ploms vells (doc. 175). La situació devia ser prou crítica perquè, malgrat les 

determinacions preses fins aleshores, el 8 de maig el Consell va haver d’acordar la 

fabricació de 10 lliures suplementàries de ploms per a canviar-los als més necessitats de la 

vila (doc. 176). En el mateix acord es va debatre la possibilitat de fabricar un tercer encuny 

per als ploms, però no necessàriament per a substituir l’emissió en circulació. La segona 

emissió documentada de ploms de Tàrrega fou retirada de la circulació per ordre del 

Consell del dia 4 de setembre de 1472, i substituïda per una altra d’encunys nous (doc. 

185). El motiu de la substitució fou que havien aparegut “ploms nous” a la circulació, és a 

                                                           
404

 Les notícies sobre la fabricació i circulació de moneda pròpia a Tàrrega provenen majoritàriament 

de la recerca efectuada per Josep Maria Llobet Portella (1975). Josep Maria Segarra Malla (1984: I, 

333-336) reprodueix part dels documents sense advertir que estaven publicats per Llobet. 
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dir, peces acabades de fabricar per falsificadors. Aquesta tercera emissió degué estar en 

curs fins el mes d’abril de 1474. El dia 23 el Consell decidí tornar a fabricar ploms nous 

amb encunys diferents, fins a la mateixa quantitat que els anteriors, a causa de l’abundant 

falsificació (doc. 202). La quarta emissió trigà pocs mesos a provocar problemes a les 

autoritats municipals; el 9 de novembre el Consell ordenà que tothom portés a la Paeria els 

ploms que tenia, per tal de veure quants n’hi havia de bons i quants de falsos (doc. 206). 

Un cop acomplerta la demanda de portar els ploms a la vila, els paers informaren, el 20 de 

novembre, que s’havien trobat gairebé 200 lliures de ploms, mentre que se n’havien 

encunyat només 129. El Consell acordà recobrar tots els ploms, tant els bons com els 

falsos, i fabricar una nova moneda de “calderich”, fins a la quantitat de 40 lliures, i que en 

cada diner encunyat hi hagués malla de metall de “pur caball” (doc. 207). El Consell també 

acordà fer una primera talla de 60 lliures a sis mans (dues de mà major, dues de mà 

mitjana, i dues de mà menor), i una segona talla a tres mans acordada el 4 de gener de 1475 

(doc. 208), per donar satisfacció dels dits ploms que calia retirar de la circulació. 

  Per tant, la vila de Tàrrega va emetre quatre consecutives emissions de ploms entre 

1470 i 1474, sempre caracteritzades per patir problemes de falsificació i rebuig. A partir de 

finals de novembre, el Consell acordà engegar una emissió fabricada amb metall més bo, 

preferentment coure (“calderich”), per tal d’encarir el cost de fabricació dels possibles 

falsificadors. Però aquesta resolució segurament no fou duta a terme. No tenim cap més 

notícia dels anys següents que faci referència a aquesta possible emissió. En canvi, vuit 

anys més tard, el 28 de maig de 1483, el Consell de Tàrrega deliberava “que serie bo que... 

se fes moneda segons los dinés que ja em temps pasat la universitat havie fets”. Es 

desprèn, per tant, que la vila portava molts anys sense fer moneda pròpia, però encara se’n 

conservava el record. En aquesta ocasió, atès que la vila necessitava diners per a diverses 

obres, i que tenia una partida de pugeses de Lleida perdudes (és a dir desmonetitzades), el 

Consell acordà reencunyar-les com a diners, fins a 26 lliures, i establir una quèstia de 50 

lliures per acabar d’aconseguir els diners que necessitava (doc. 261).  

  Miquel Crusafont proposà la identificació d’un d’aquests exemplars de pugeses 

reaprofitades, que presenta una contramarca en forma d’escut amb àliga bicèfala (Tag-

2) (Crusafont, 2009: n. 3.874). Tot i que descriu la peça com a incusa d’aram, el cert és 

que ha de ser de llautó, perquè el tipus de pugesa es correspon amb les fabricades 

d’aquest metall groguenc (Lle-11). La classificació de Crusafont és hipotètica, però 

plausible, encara que no l’única possible. Una segona hipòtesi, més onerosa per a les 

autoritats municipals targarines, consisteix en creure que les pugeses lleidatanes 
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desmonetitzades eren d’aram, i no de llautó, i que van se refoses per a començar a 

fabricar els abundants senyals de coure que la vila faria circular des de mitjans d’aquell 

mateix any. L’inici de la fabricació de diners de coure de l’any 1483 no és documentat, 

però sabem que tingué lloc per dues mencions externes a la població emissora. El 25 

d’agost, la Prohomenia de la Paeria de Lleida es queixava de l’excés de diners de 

Tarragona i de Tàrrega en circulació per la ciutat, entre els quals “anaven molts de falsos 

e de mal matayll” (doc. 268). I el 31 de gener de 1484, els paers de Cervera sol·licitaren 

llicència per a poder fabricar senyals de coure com els que fabricaven a Tàrrega o a 

Tarragona (doc. 275). L’emissió targarina resta documentada internament per un document 

del 2 d’abril, en el qual el Consell de Tàrrega demanà al sotsclavari que pagués 4 sous al 

paer Jaume Busquets, que se li devien per l’ajuda que havia prestat a Francesc Maçana, 

difunt calderer, quan fabricà els diners de la vila (doc. 278). El 29 de maig del mateix any 

els paers de Tàrrega proposaren al Consell que s’aconseguís llicència del batlle per a poder 

fer més diners o senyals i així pagar als creditors. El Consell acordà fer 50 lliures de diners, 

com els que havia fet la vila, de coure i de la mateixa forma, i demanar la llicència a Diego 

de les Quoves, batlle de la vila per la reina. A continuació, Bernat Llorenç, notari i escrivà 

de la casa de la Paeria donà fe que el batlle de la reina li donà la mà en senyal de 

consentiment (doc. 279). El llibre d’albarans del consell de Tàrrega del període 1479-1490 

recull unes poques ordres de pagament relacionades amb la fabricació de la moneda de 

coure municipal, la darrera de les quals és datada el 14 de juny de 1486 (docs. 283 i 303).  

 

  Terrassa
405

 

  Les mencions conegudes sobre la moneda pròpia terrassenca es limiten al mes de 

maig de l’any 1472. L’11 de maig és publicà un ban pregonant l’emissió de moneda 

local, de plom o d’estany, per a pal·liar la manca de moneda menuda en circulació, i 

anunciant el nomenament del notari Jaume Gili com a dipositari i canviador de la 

moneda (doc. 178). La crida feia especial esment que la iniciativa havia estat 

promoguda no només per les autoritats municipals, sinó també pel batlle i pel capità del 

contingent militar de la vila, Joan Pons Despapiol. La moneda local havia de circular 

“pròpiament com si ere d’or o d’argent” ja que l’administrador Jaume Gili estava 

obligat a recanviar-la per bona moneda de curs general. Al ban també hi apareix la pena 

per falsificació, inusualment dura, que consistia en pena de mort i pèrdua de tots els 
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 Les notícies documentals sobre les monedes terrassenques del segle XV van ser exhumades per 

Salvador Cardús Florensa (1951). 
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béns del contrafaent. Malgrat tot, l’emissió fracassà a l’instant. El 26 de maig, pocs dies 

després de l’inici de la circulació, hom va haver d’ordenar la retirada de les monedes 

(doc. 180). La retirada fou confirmada el 9 de juny, un cop la vila ja havia tornat a mans 

de Joan II (doc. 182).  

  Sobre aquesta emissió i sobre el ban publicat l’11 de maig, Antoni Borfo i Pere 

Roca (1987: 181) van concloure que l’oligarquia municipal terrassenca obligava amb 

violència els camperols i els robava a l’intercanviar uns trossos de plom per productes 

agrícoles.
406

 La violència exercida era significativament augmentada atès que els dos 

autors van interpretar que la pena de mort era destinada a aquells que no volguessin 

acceptar la circulació de la moneda (i no, exclusivament, als falsificadors). Deixant de 

banda aquesta darrera confusió, no atribuïble únicament a ells,
407

 el fet de considerar 

una emissió de moneda com a un robatori exercit amb violència sobre els camperols no 

s’entén si no és portant al límit la teoria, esmentada en el capítol introductori, de que la 

moneda dels feudals era un artifici creat perversament per incrementar la renda 

capturada als pagesos, una moneda que es fabricava, no amb la idea de facilitar les 

transaccions i obligacions de les persones, sinó com a instrument necessari d’opressió a 

la classe pagesa. 

  La identificació de les monedes producte d’aquesta emissió ha propiciat vàries 

hipòtesis al llarg del temps, no massa satisfactòries.
408

  

 

  Tortosa
409

 

  Després de la fabricació de sisens de plata, la ciutat de Tortosa optà per fabricar 

senyals de coure (Tor-1 a 2). A aquests senyals, els documents coetanis els anomenen 

sobretot calderons, segurament a causa del metall en que estaven fabricats. L’emissió de 

calderons s’inicià per acord del Consell de 26 de juliol de 1470 (doc. 166). Es determinà 

fabricar fins a 100 lliures de senyals de diner i 10 lliures de malles, s’encarregà 

l’operació a Francesc Comí (esmentat anteriorment en relació a la fabricació de sisens) i 

el recanvi de les peces al clavari de la ciutat. L’acord municipal explicava que la causa 

de la fabricació de moneda es devia a l’escassedat de moneda menuda en circulació. El 
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 Literalment diuen així:  “Plom encunyat... a canvi de producte agrícola o similar...; aquest canvi 

de producte per diner, en rigor un robatori, atès que es produïa per la violència sobre els 

camperols... “ 
407

 De fet, Salvador Cardús (1951: 86) havia caigut en la mateixa confusió. 
408

 Vegeu la discussió a les p. 728-729 del catàleg. 
409

 La documentació de les emissions monetàries locals de Tortosa ha estat publicada prèviament 

(Sanahuja, 1998b). Alguna notícia d’aquestes ja era coneguda per Enric Bayerri (1960: 408). 



- 378 - 

 

15 de febrer de 1471, hom acordà ampliar la fabricació fins a les 200 lliures, atès que la 

gent en necessitava més (doc. 171). El 5 d’agost, el Consell confessava haver autoritzat 

només la fabricació de 650 lliures de senyals, al mateix temps que es decidia assegurar 

l’emissió (doc. 191). Per tal de poder recanviar els calderons en un període breu de 

temps, el Consell acordà manllevar 650 lliures a censal i prorrogar una imposició 

extraordinària, la dels 5 sous per cafís de farina que havia establert poc abans, fins que 

el censal fos redimit i totes les pensions pagades. El 31 de gener de 1474 el Consell 

acordà retirar de la circulació la moneda local (doc. 198). L’arrendament de la 

imposició de la farina proporcionà 1.150 lliures a les arques municipals, però quan va 

ser el moment de recanviar els senyals, el clavari s’adonà que no n’hi havia prou. Al 

final, els senyals recanviats sumaren més de 2.000 lliures (prop de 500.000 peces), 

sense comptar la gran quantitat de monedes falsificades que el clavari no s’avingué a 

recanviar, i el Consell es va veure obligat, el 2 de març, a fixar una imposició 

suplementària de 5 sous més per cafís de farina (doc. 200 i 204). Així, el cafís de farina 

passà a valer 20 sous en lloc dels 10 que valia pocs anys abans. El 2 de març, el Consell 

també acordà vendre els senyals o calderons recollits a preu d’aram i investigar i 

perseguir els falsificadors de la moneda, ja que la gent havia portat a recanviar molts 

calderons falsos. A Tortosa, com a la resta de Catalunya, la moneda francesa de billó i 

de plata substituí les funcions de la cada cop més escassa moneda menuda barcelonina, 

al menys fins a la reforma de Ferran el Catòlic de 1494. 

  És molt probable l’existència de malles fabricades en aquesta mateixa ocasió. 

Segons l’ordre inicial, la tipologia de les malles havia de concordar amb la mateixa dels 

senyals de diner: “los quals senyals sien fets per a diners e malles inseguint la mostra 

donada per lo dit Comí: de aram, ab senyal de creu a la una part, e de torre a l’altra” 

(doc. 166). 

 

  Valls
410

 

  La vila va fer circular senyals propis abans del 1468, en emissions paral·leles a les 

efectuades per Reus i la Selva del Camp (docs. 153, 155 i 157), que romanen 

desconegudes. Miquel Crusafont (1982: n. 564-565) identificà inicialment com de Valls 

uns senyals d’aram presentats per Joaquim Botet (1909: n. 519-520), però posteriorment 
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 La notícia documentada sobre la fabricació de senyals al Camp de Tarragona l’havia publicat 

anteriorment (Sanahuja, 1997a; 2005b: 169-186). 
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rectificà i demostrà que es tractava de guarniments metàl·lics sense relació amb l’ús 

monetari (Crusafont, 1990: 314-315). 

 

  Vic
411

 

  Al capítol anterior s’ha discutit l’autenticitat de les quatre mencions documentals 

que esmenten la moneda vigatana entre 1366 i 1461. La darrera d’aquestes mencions és 

un privilegi, del rei Joan II, concedit a la ciutat de Vic, datat el 21 de setembre de 1461, 

atorgant-li la possibilitat de fabricar menuts perpètuament (Botet, 1911: doc. LXVI; 

Crusafont, 1990: 323, doc. II). Com he suggerit anteriorment, la singularitat del 

document possibilita que es tracti d’una altra falsificació, però, en cas que fos autèntic, 

és segur que no es va dur a terme.
412

 El 14 de novembre de 1470, l’infant Joan de 

Lorena, lloctinent del rei Renat, concedí facultat a la ciutat de Vic per a fabricar senyals, 

de coure o qualsevol metall, fins a la quantitat de 200 lliures (48.000 peces), per tal de 

fer front a l’escassetat de moneda menuda (doc. 168). L’autorització vencia en un 

termini de tres mesos a comptar des del primer dia de posada en circulació dels senyals. 

La llicència era fruit del fracàs d’una mesura presa anteriorment que consistia en donar 

valor legal a les pellofes eclesiàstiques i que s’havia mostrat ineficaç a causa de les 

falsificacions. En el capítol anterior he argumentat que l’existència d’aquesta concessió 

i la certesa del seu compliment referma la idea que, abans del 1470, la ciutat de Vic no 

havia fet ús de la concessió atorgada per Joan II, el 1461. La circulació d’aquesta 

moneda pròpia de Vic esta documentada, com a mínim, fins el 1475 (doc. 209). El 

municipi, però, va arrossegar durant anys greus problemes derivats de la falsificació 

d’aquests ploms. Aquests problemes encara subsistien l’any 1480 (doc. 239). 

Segurament per això, la ciutat abandonà la pretensió de fabricar senyals de plom i es 

decidí a fabricar menuts de coure. 

  Que les monedes eren de plom, i no de llautó, es un fet que sembla confirmar-se 

amb l’acord del Consell vigatà, l’any 1475, de cedir al Capítol de la Seu els ploms  que 

tenia recollits, per tal de fondre’ls i fabricar dos canons de l’orgue de la Seu (doc. 209). 

Precisament, els tubs de metall dels òrgans són generalment fabricats amb plom i 

estany.
413
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 La documentació de les monedes de Vic del segle XV ha estat publicada anteriorment (Sanahuja, 

1999c; 2004b). 
412

 Vegeu el capítol anterior, p. 250.-252. 
413

 “Metal pipes are most often made from alloys containing various amounts of tin and lead” (Font: 

http://www.madehow.com/Volume-5/Pipe-Organ.html). En canvi, en un article anterior, jo havia 
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  A finals de 1484, Vic rebé una altra llicència per a fabricar 300 lliures de menuts 

(72.000 peces) (doc. 285). Tot i que la llicència reial es justificava per la penúria de 

moneda menuda, el cert és que l’emissió va servir per a finançar diverses activitats 

patrocinades pel Consell. Els acords del Consell vigatà ens expliquen amb una poc 

freqüent precisió la utilitat i funcionament de la moneda pròpia: les despeses originades 

per la visita de l’infant Enric i dels seus oficials a la ciutat obligaren al Consell a establir 

noves imposicions sobre l’entrada del vi i dels porcs. Per tal d’avançar els diners 

d’aquestes imposicions, que hom preveia recaptar lentament, el Consell es decidí a 

fabricar moneda, fer-la córrer, i així poder obtenir instantàniament els diners desitjats. A 

la llarga, quan els emoluments de les noves imposicions fossin suficients, l’emissió de 

moneda es podria retirar i recanviar als particulars (doc. 286). A principis de 1485, el 

Consell va decidir fabricar més menuts per tal de finançar les despeses d’una ambaixada 

a les Corts de Barcelona (doc. 290). Un any més tard, el 1486, el Consell vigatà acordà 

reconèixer l’autenticitat de les monedes en circulació car es sospitava que n’hi havia 

moltes de falses (doc. 298). Es coneix un exemplar d’aquestes peces marcat amb una X 

petita (Vic-4), que podria  estar relacionat amb l’acord de reconèixer les peces d’aquell 

any. Ara bé, en aquest cas, la senzillesa de la contramarca (i per tant fàcilment 

falsificable) no permet assegurar que es tracti d’una iniciativa del Consell. La 

possibilitat, però, existeix. De fet, recollir la totalitat d’una emissió monetària i 

contramarcar les monedes autèntiques amb un petit senyal que els donés validesa 

circulatòria seria una política constant del Consell vigatà en els anys i segles posteriors. 

L’any 1487, la ciutat rebé de l’infant Enric una altra llicència ampliant l’anterior en 300 

lliures més de menuts. No és descartable que l’any 1487 el Consell de Vic optés per a 

canviar els encunys dels senyals. Però a manca de documentació explícita, em decanto a 

considerar que la substitució dels senyals en circulació es produí l’any 1493, que és 

quan tenim ben documentada una nova emissió de moneda. El març de 1493 el Consell 

vigatà estava interessat en rebre una nova llicència reial per a fabricar menuts i fer front 

així a certs pagaments que urgien (doc. 334). La llicència arribà el mes d’abril i 

concedia facultat per a fabricar només 200 lliures. D’entre les necessitats econòmiques 

de la ciutat, el Consell destacava les derivades de pagar els drets corresponents a la 

                                                                                                                                                                          
cregut, per error, que el metall utilitzat per als tubs d’orgue era el llautó. La confirmació 

d’emissions efectives de plom a Vic afavoreix la hipòtesi, exposada al capítol introductori, que 

actualment ja no queden raons per mantenir la tradicional creença que la paraula “plom” 

s’utilitzava, al segle xv, per a designar qualsevol tipus de moneda menuda feta amb metalls pobres, 

com l’estany, la llauna o el llautó. Vegeu el comentari a la p. 144 i nota 77. 
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renovació del privilegi concedit pel rei Alfons el Magnànim,
414

 obtingut de Ferran el 

Catòlic i que ascendien a més de 100 ducats (doc. 336). L’emissió de moneda s’engegà 

al mes de juny i va servir per recanviar els menuts per la moneda d’or necessària per a 

fer el pagament a l’administració reial (doc. 337). En aquesta ocasió es van fabricar 

monedes de valor d’un diner i de dos diners (dobler). La notícia de la fabricació de 

doblers ens la proporciona un acord del Consell, datat el 22 de novembre, que 

determinava recollir totes les monedes i contramarcar-les amb un petit senyal (una 

estrella de sis raigs). Aquest cop, la recollida de les peces no es produí a causa de les 

falsificacions. L’any 1493, una pragmàtica de Ferran II obligava respectar el valor 

oficial de les monedes d’or en circulació: a la pràctica, els ducats passaren de valer 30 

sous a valer-ne 24, i els pacífics passaren de valer-ne 25 a valer-ne 20. Com que els 

menuts vigatans havien estat recanviats als particulars al for antic de la moneda d’or, el 

Consell determinà recollir-los i retornar-los als mateixos posseïdors un cop 

contramarcats, en la proporció equivalent als nous valors (doc. 348). Així, el Consell no 

es veuria perjudicat per la rebaixa del valor. El Consell explicava l’operació de manera 

força clara: aquell qui portés 30 sous de menuts, que és el que abans valia un ducat, 

hauria de recollir 24 sous de menuts contramarcats, que és el que valia un ducat a partir 

d’aleshores. Els particulars continuaven posseint una penyora a canvi dels ducats que 

havien cedit a la ciutat, i el Consell podia mantenir els menuts en circulació sense tornar 

immediatament els diners manllevats, al mateix temps que s’estalviava haver de 

recanviar els menuts a una equivalència desfavorable en el futur. No sabem fins quan 

van estar en circulació aquests menuts, però és probable que un cop la ciutat de Vic 

hagués recuperat els diners gastats en l’obtenció del privilegi reial, es decidís a retirar i 

recanviar els menuts, coincidint amb l’ordre reial de retirada de les emissions 

monetàries d’agost de 1494.
415

  

 

  Vilafranca del Penedès 

  De Vilafranca s’han conservat dues llicències monetàries, del 1482 i del 1492. 

Una menció anterior, de l’any 1390, esmentada per Pere Mas Perera (1932: 161) cal 

considerar-la fruït d’un error d’interpretació.
416

 El 7 de maig de 1482 l’infant Enric 

                                                           
414

 Es tracta del privilegi de constitució del Consell municipal, el 22 de setembre de 1450, un cop la 

ciutat va poder redimir la batllia de la partida de Montcada per passar, íntegrament, a la jurisdicció 

reial (Junyent Subirà, 1976: 140-145). 
415

 Vegeu més endavant, p. 386-387. 
416

 Vegeu capítol anterior, p. 255.  
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concedí als jurats de Vilafranca llicència per a fabricar senyals de coure, fins a la 

quantitat de 70 lliures, per tal de solucionar la manca de moneda menuda en circulació 

(doc. 250). La llicència obligava el govern municipal a assegurar l’emissió amb bona 

moneda d’or i argent en circulació al Principat de Catalunya i a recanviar-la als seus 

posseïdors pel seu just valor. La frase textual que apareix a la concessió “...puxau fer 

senyals de coure, que quiscú valegue hun diner, en loch de moneda menuda...” va fer 

pensar a Miquel Crusafont (1990: 332) que la vila ja disposava de moneda menuda 

pròpia anterior, però segurament la menció de la concessió feia referència a que els 

senyals d’aram servirien per a substituir el curs precari de la moneda menuda en 

general. Una segona llicència fou concedida deu anys més tard, el 29 de maig de 1492 i 

permetia la fabricació de 50 lliures de menuts (doc. 331). En aquella ocasió el permís, 

també de l’infant Enric, no esmentava els senyals d’aram. 

  Crusafont atribuí a alguna d’aquesta emissions uns senyals d’aram que duen un 

castell i les armes reials Es tracta d’una atribució no verificada.
417

 

 

 

3.2.5. Emissions de pugeses de Lleida (c.1450-d.1495)
418

 

 

  La ciutat de Lleida va continuar emetent moneda pròpia en forma de pugeses durant 

tot el segle XV,
419

 atès que probablement tenia un privilegi de perpetuïtat que li permetia 

fer-ho. Aquest mateix privilegi degué ser la causa que la ciutat, a diferència del que succeí 

a les altres poblacions emissores de moneda local, es veiés obligada a continuar fabricant 

monedes del valor de pugesa, en lloc de fabricar-les amb valors circulatoris superiors. En 

un moment indeterminat, la ciutat deixà de fabricar  pugeses jaqueses (quatre  pugeses per 

un diner jaquès) per passar a fabricar pugeses barcelonines (quatre pugeses per un diner 

barceloní). No tenim documentat aquest moment històric, que es va produir abans de 1482, 

segons es desprèn dels documents que conec.
420

 Molt probablement, el canvi monetari es 
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 Vegeu la discussió més endavant, a l’apartat corresponent a Aitona (p. 385-386 i 710-712). (Inc-

33). 
418

 Sobre la història de Lleida a la Baixa Edat Mitjana i a principis de l’Edat Moderna vegeu les 

obres de Josep Lladonosa (1974), Joan Busqueta (2004), i Maria José Vilalta (2003).  
419

 Les actuacions monetàries lleidatanes del segle XIV i de la primera meitat del segle XV han estat 

relacionades en el capítol anterior. Vegeu p. 217-218 i 231-234. 
420

 La major part de documents monetaris referents a Lleida van ser exhumats per Josep Pleyan 

(1885) i Josep Alfons Tarragó (1936) o publicats  per Felip Mateu Llopis (1942; 1945b). Uns pocs 

han estat publicats per Antoni Conejo (2002) i per mi mateix (Sanahuja, 2002b). 
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produí l’any 1462, a l’inici de la guerra, quan a Lleida es va iniciar la fabricació de moneda 

de plata pròpia però amb tipologia barcelonina. 

  No coneixem cap notícia sobre les pugeses lleidatanes entre 1435 i 1457. El 18 de 

gener d’aquest any de 1457, el Consell de Lleida va prendre diferents mesures davant la 

gravetat de la contaminació de pugeses falses fabricades fora de la ciutat, entre les quals 

destacaven la prohibició de comprar i vendre a la ciutat sense permís dels paers signat per 

l’escrivà de la Paeria, el compromís de cremar públicament les pugeses falses localitzades 

a la plaça Major, l’ obligació d’acceptar les pugeses autèntiques en els pagaments, excepte 

en les compres vendes de censals i violaris i lluïcions, i l’establiment d’un valor liberatori 

per a les pugeses que anava des d’un diner de pugeses per cada operació de 4 diners fins a 

2 sous de pugeses per cada operació d’una lliura (doc. 71). L’endemà, el Consell General 

acordà imposar una multa de 50 lliures a qualsevol persona que comprés o vengués amb 

pugeses falses, i acordà, axí mateix, donar una part d’aquesta pena al denunciant, l’altra al 

jutge i la tercera a l’hospital (doc. 72). Segurament, el nombre de pugeses en circulació 

degué reduir-se car, pocs anys després, el 1462, el Consell es feia ressò que en circulaven 

poques (doc. 82). He esmentat abans que durant la Guerra, l’any 1465, la seca de Lleida 

fabricà moneda pròpia, amb el permís dels reis Enric i Pere, i moneda barcelonina 

falsificada per compte del rei Joan II, sempre sota la direcció del mestre Jaume Mas. A 

finals de l’any 1468, el Consell lleidatà acordà fer una nova emissió de pugeses per pal·liar 

la manca de moneda fraccionària (doc. 143) “remetent axí per veure e resconèxer aquelles 

com fer-les fer”. És probable que per primer cop s’optés per a fabricar pugeses encunyades 

a dues cares, atès que feia pocs anys s’havien fabricat els sisens i els croats d’argent. Els 

encarregats de dur a terme aquesta emissió foren Pere i Miquel Mas, segons es desprèn de 

documents posteriors, de l’any 1473
421

 i 1482, dels quals, però, desconeixem quina relació 

podrien tenir amb el mestre Jaume Mas. Amb data 7 d’octubre de 1482 s’ha conservat el 

text dels interrogatoris cursats contra Pere Mas per qüestió de la moneda pugesa 

falsificada, dels quals es desprenen informacions molt valuoses, com ara que les pugeses 

falses eren fetes per fosa i les autèntiques per ”cop”, que les autèntiques ”courejaven” i no 

eren del color del metall original, i que les sospites es centraven en un comerciant 

ambulant gascó (doc. 256). L’interrogatori en qüestió també ens certifica la precarietat del 

curs de la moneda menuda quan el sospitós relata que, en el moment de comprar 2 diners 
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d’herba, un dia va pagar amb un sisè i va rebre quatre diners de Perpinyà de canvi, i un 

altre dia va pagar amb 8 pugeses.  

  En un estudi recent, Josep Carles Balasch (2005: 275) creia en la literalitat de les 

preguntes i respostes de l’interrogatori de Pere Mas, inculpat de la falsificació de les 

pugeses. Al preguntar-li si el Consell havia autoritzat la fabricació de pugeses foses 

(“buydades”), Mas respongué que no ho sabia: “Item fonc interrogat si ell testes sabie 

ny presumie qui pot haver buydat quatre pugeses que li forent mostrades per lo veguer e 

si eren falses ni del cuny de la Ciutat. Qui respòs e dix que no sab ni presumex qui les 

ha buydades però que conex bé que són buydades, però que no són falses e que·s poden 

stirar a colp de martell e que són semblants al cuny de la ciutat e d’aquells cunys que ara 

darrerament Miquel Mas ha bastit. Interrogat si sab ell deposant que la Ciutat hage 

donada licència a algú per buydar pugeses d’aquella manera, qui respòs e dix que no sab 

tal cosa”. D’aquest interrogatori Balasch dedueix que les pugeses foses eren també 

autèntiques, com pretén justificar l’inculpat. Però, de fet, cal considerar la darrera 

pregunta com a retòrica i àdhuc irònica, atès que difícilment cap autoritat emissora 

encarregaria una fabricació de monedes foses, fàcils de falsificar.  

  El cas de la falsificació de 1482 degué obligar a retirar l’emissió sencera de 

pugeses de la circulació, atès que el 28 de maig de 1483, el Consell de la vila de Tàrrega 

acordà aprofitar i reencunyar una partida de pugeses de Lleida desmonetitzades, fins a 

26 lliures, per tal de convertir-les en diners (doc. 261). A finals del mateix any, la 

Prohomenia de Lleida es queixava que circulaven molt poques pugeses per la ciutat i 

massa moneda local d’altres poblacions “de mal matayll”, especialment de Tàrrega i 

Tarragona  i que potser seria bo fabricar-ne més amb “el cuny bo” (doc. 268). El 19 de 

maig de 1486, vista la manca de moneda menuda, el Consell lleidatà acorda fabricar 100 

lliures de pugeses ”bones, grosses i de bon aram”, per  poder tornar el canvi i fer almoina 

(doc. 302). 

  A partir de 1486 no coneixem cap menció documental que confirmi la fabricació o 

circulació de pugeses lleidatanes. L’any 1495 restava una partida de pugeses 

desmonetitzades a Cervera que hom resolgué fondre per a fer una campana (doc. 376).  

És cert que un document de la Paeria del 1517 avaluava els ardits francesos en 

circulació al for de set pugeses cadascun (1 ¾ diner) (doc. 441) i que aquest fet podria 

ser un indici de la necessitat de la circulació efectiva de pugeses per a poder completar 

el canvi de moneda. Però podem convenir que tampoc no és cap prova concloent de que 

fabricar pugeses per solucionar aquest inconvenient fos una actuació rentable. Josep 
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Pleyan (1873: 207) afirmava que “(la pugesa) se acuñaba todavía bien entrado el siglo 

XVI, pues en un Consejo General, no sabemos precisamente ahora el año, acordo éste 

por la falta que de ella se notaba para hacer limosnas y atender a las compras de poco 

valor, se mandase fabricar desde vint-e-cinch liures fins a cent”. De fet, però, el 

document en qüestió s’assembla massa al document esmentat anteriorment i datat el 

1486 (doc. 302) i, per tant, deu tractar-se d’una confusió. L’únic document que sembla 

assenyalar la fabricació i circulació de pugeses lleidatanes durant el segle XVI és, 

precisament, el darrer de tots: la petició a les Corts de Barcelona del 1599 que el 

Consell lleidatà va fer per a poder fabricar menuts (doc. 645). En aquest manifest es diu, 

textualment, “Item, attès la dita ciutat de Lleyda de llarch temps ensà fa y acostuma fer 

pugeses, quatre de les quals fan un diner y és moneda inútil per al corrent temps”. Però 

aquesta referència l’hem de prendre com una mera fossilització. De fet, en el primer 

acord pres pel Consell lleidatà l’any 1589 (deu anys abans), de demanar privilegi reial 

per a fabricar menuts, s’hi afegia l’ordre que a la Taula de Canvi de la ciutat només 

s’admetessin menuts barcelonins, gironins, aragonesos i valencians, sense cap referència 

a la moneda pugesa (doc. 634). 

  Malgrat la manca d’esments documentals, és generalment acceptat que les 

pugeses lleidatanes van continuar circulant (i potser fabricant-se) durant el primer quart 

del segle XVI, i potser més enllà i tot. Es coneix la notícia de la troballa de dues pugeses 

de Lleida (Balasch, 2005: tipus 40 i 43), que jo he considerat falsificacions d’època, junt 

a un diner autèntic de Barcelona de Joana i Carles, fabricat entre 1519 i 1554.
422

 D’altra 

banda, he proposat anteriorment que les pugeses anepígrafes de mida reduïda podrien 

haver estat les darreres emeses, durant el segle xvi.
423

 De tota manera, aquestes 

qüestions són pendents de confirmació. El que sembla car és que la transcendència 

d’una possible circulació de moneda pugesa al segle XVI deuria ser molt limitada. Així, 

per exemple, María José Vilalta (2003), en una extensa monografia sobre la Lleida del 

segle XVI, no fa cap esment a l’existència de moneda pugesa de la ciutat en aquesta 

època. 
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3.2.6. Altres emissions hipotètiques 

 

  Aitona 

  Es coneixem uns senyals d’aram contramarcats amb l’heràldica dels Montcada 

que Miquel Crusafont (1990: 85-86) va atribuir a la vila d’Aitona (Ait-4). L’atribució es 

basava en dos punts: 

  a.- Aitona era la principal població posseïda pels Montcada als segles XV i XVI, 

exercint fins i tot com a residència senyorial. 

  b.- Antich Roca esmentava aquesta població l’any 1564 com una de les que 

fabricaven o havien fabricat moneda. 

  A diferència d’altres contramarques, aquesta la retrobem sobre els principals 

senyals del moment, i no pas sobre un sol tipus monetari. Crusafont assenyalava senyals 

de Tarragona (n. Tar-3), Castelló de Farfanya (Cas- 4 i 5), i Arbeca (Arb-1 o 2) 

contramarcats amb aquesta marca. És a dir, que aquesta contramarca atribuïda a Aitona 

va ser acordada quan ja que circulaven els senyals de totes les poblacions enumerades, 

segurament de manera simultània. Un dels senyals de Castelló de Farfanya contramarcat 

també du la contramarca pròpia de l’aspa, fet que allunya encara més la data de la 

contramarca dels besants de la data d’inici de la fabricació dels senyals esmentats (i que 

jo he proposat entorn a 1483-1484). De fet, la contramarca només apareix en senyals de 

Tarragona del segon tipus, per als quals he proposat la datació de 1491.  

  D’altra banda, existeix la possibilitat que els senyals d’aram atribuïts per Miquel 

Crusafont (1982: 139) a Vilafranca del Penedès siguin, en realitat, de la vila d’Aitona 

(Inc-33). L’atribució a Vilafranca es basava en que els tipus heràldics que hi apareixen: 

un castell de dues torres superat de globus per una cara i escut català apuntat sobre cairó 

per l’altra. Es tracta d’una tipologia molt propera a la de l’heràldica emprada a l’època 

per Vilafranca del Penedès (Sagarra, 1922: n. 1.679 a 1.688). Com que, a més, la vila 

penedesenca havia obtingut llicència el 1483 per a fabricar monedes d’aram en lloc de 

ploms o llautons, l’atribució semblava clara. Però, de fet, el segell del marquesat 

d’Aitona, del 1591, reproduït per Ferran de Sagarra (1922: n. 334) també és molt 

semblant i du, un castell de dos torres amb un sol al mig.
424

 El principal indici a favor 

de l’atribució a Aitona és que Vilafranca queda lluny de la zona on sabem que 

fabricaven i circulaven senyals d’aram de gran mòdul (Garrigues, Urgell, Segrià, 
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Noguera i la ciutat de Tarragona). I, a més, ara sabem que la qüestió de les barres 

catalanes, que podria fer decantar la discussió cap a la vila reial (Vilafranca) en lloc de 

la senyorial (Aitona), ha deixat de ser un tema decisiu després de comentar els casos 

jurisdiccionals de Castelló de Farfanya i de l’Albi. La localització de la troballa 

d’alguna d’aquestes peces ajudaria molt la seva definitiva atribució. 

  He localitzat una peça de plom que presenta una tipologia amb elements heràldics 

que podrien ser dels Montcada i de la vila d’Aitona (Ait-1). La proposta d’atribució és 

hipotètica. 

 

  Bellpuig d’Urgell
425

 

  No es coneixen documents monetaris referents a Bellpuig del segle XV, malgrat 

que és possible alguna actuació de les autoritats municipals, atès que la vila esdevindria, 

als segles XVI i XVII, una de les que van emetre més tipus monetaris i durant més temps 

de tot Catalunya. Cal, però, no confondre aquesta possibilitat real, amb la catalogació 

fantasiosa de Jaume Torres (2001), el qual ha atribuït fins a 15 pretesos tipus monetaris 

de Bellpuig al segle XV. 

 

  Contramarques incertes sobre senyals 

  Alguns dels senyals de coure emesos en aquesta època es localitzen amb 

contramarques que podrien correspondre a actuacions monetàries locals no 

documentades., bé de la mateixa població emissora dels senyals, bé d’altres poblacions 

per on aquests podrien haver circulat. Aquestes contramarques són les següents: 

  a.- Una P gòtica dins un escudet apuntat (Inc-31a i b). Crusafont (1990: 240-241) 

les atribuí al monestir de Poblet ateses les notícies monetàries de segles posteriors 

relacionades amb el cenobi cistercenc. Es coneix, picada dos cops, sobre un senyal de 

Castelló de Farfanya (Cas-4) i, picada un sol cop, sobre un senyal d Tàrrega (Tag-4) 

  b.- Un escudet amb cinc besants disposats en tres línies (dos-dos-un) (Inc-32a i b). 

Aquesta contramarca de petites dimensions, s’ha localitzat sobre senyals de Tarragona 

(Tar-3) i Castelló de Farfanya (Cas-4). 

  c.- Una rosa. Apareix sobre un senyal d’Arbeca (Arb-2a). 

  d.- Una flor indeterminada. Apareix sobre un senyal de Tarragona (Tar-4). 
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  Els dos darrers casos són força hipotètics, atès que només s’ha localitzat un 

exemplar de cada i podria tractar-se d’actuacions particulars, no necessàriament 

monetàries. D’altres contramarques que apareixen sobre els senyals han estat atribuïdes 

a Aitona (Ait-4: els besants que coincideix amb l’heràldica dels Montcada), a Tàrrega 

(Tag-5: el triple llir que només apareix sobre senyals dels dos tipus targarins), i a 

Castelló de Farfanya (Cas-6: l’aspa que apareix només en senyals d’aquesta vila). 

 

 

3.2.7. Retirada forçosa de les emissions municipals (1494) 

 

  A finals d’agost de l’any 1494 l’administració reial, a través del virrei Joan de 

Lanuza, donà per acabades les llicències per a encunyar moneda local a tot Catalunya. 

D’aquesta ordre o disposició no s’ha conservat cap còpia escrita, però es dedueix dels 

acords municipals contemporanis de Reus i Tarragona. D’aquestes dues poblacions, i 

també de Manresa, tenim notícies precises sobre la retirada de la moneda pròpia. 

  A Manresa, el mes d’octubre de 1494 el Consell volia fabricar una nova emissió 

de monedes, amb encunys diferents, per treure de la circulació l’emissió anterior, que ja 

estava sent falsificada. Però aquesta determinació ja no es va poder dur a terme. El 15 

d’octubre de 1494, el Consell manresà va haver d’establir una nova talla entre la 

població per tal de poder retirar completament i definitivament la moneda de la ciutat 

(docs. 366-368). Al final, però, les monedes recollides van ser moltes més de les 

suposades (doc. 369). El recanvi encara no s’havia completat el mes de febrer de 1495. 

La ciutat va haver d’acordar la venda del blat que uns mesos abans havia pogut comprar 

gràcies a la darrera ampliació de l’emissió de ploms, per, justament, poder acabar de 

retirar tota la moneda de la circulació (doc. 372). Fou un negoci ben galdós, el mal 

record del qual potser va impedir que la ciutat tornés a fabricar moneda pròpia durant 

els cent cinquanta anys següents. 

  A Reus, el 7 de setembre de 1494 el consell municipal determinà que els jurats 

manllevessin 13 lliures dels preveres (de la prioral de Sant Pere) i 10 lliures de 

l’almoina, a censal, s’ajudessin del clavari en 30 lliures més, i el que restés que ho 

aconseguissin de particulars de la vila (doc. 364). Precisament, entre els mesos d’abril i 

juliol de 1495, un any després, el clavari tornà els diners bestrets als particulars. Les 

àpoques conservades d’aquestes operacions, que oscil·len entre 2 i 10 lliures cadascuna, 
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sumen el valor de 38 lliures 5 sous (doc. 375). En total, doncs, la xifra de senyals 

retirats de la circulació s’acostà a les 100 lliures. 

  A Tarragona, el 24 de setembre de 1494, el Consell municipal determinà fer una 

talla per a recaptar els diners necessaris per a recobrar els senyals en circulació (doc. 

365). La ciutat va haver de demanar un préstec de 400 lliures per acabar de retirar 

l’emissió i, un any més tard, no va poder retornar-lo per manca de diners. La retirada 

dels senyals de Tarragona, doncs, degué ser llarga i traumàtica, ja que el 3 de juliol de 

1495 hom acordà rebaixar en 50 lliures anuals els ingressos dels cònsols i assalariats de 

la ciutat fins a poder pagar la totalitat de les 400 lliures esmentades (Recasens, 1978: 

271) (doc. 374).  

  Reus optà per una solució distinta a la de Tarragona a l’hora de recollir els 

senyals. Mentre que aquesta preferia l’endeutament, la primera optava per la imposició 

d’un nou tall i per la reducció dels salaris del Consell. Segurament, les quantitats de 

senyals a recanviar en cada cas —força gran en el cas de Tarragona i petita en el de 

Reus— deurien influir en la decisió de cadascuna.  
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3.3. 

Interpretació i delimitació del fenomen monetari local 

 

 

 

3.3.1. Concretar l’origen: Perpinyà, Lleida i Tarragona 

 

  En el període de les pugeses jaqueses, estudiat anteriorment, l’origen de les 

emissions monetàries locals calia situar-lo precisament a Lleida. En aquesta ocasió, en 

canvi, l’origen cal situar-lo en tres ciutats diferents, cadascuna de les quals assolí 

consolidar un pas ferm endavant que canvià per sempre el panorama monetari de la 

Catalunya sobirana. Aquestes tres ciutats van ser, per ordre d’actuació, Perpinyà, Lleida 

i Tarragona. 

 

  A Perpinyà fou on, per primer cop, les autoritats municipals aconseguiren 

intervenir en la fabricació de moneda reial, entrant en competència directa amb la ciutat 

de Barcelona. La moneda d’argent fabricada a Perpinyà entre 1415 i 1424 tenia una 

aspiració de curs general que fou efectiva fins l’any 1426, quan les autoritats 

barcelonines aconseguiren que el rei en restringís l’ús al territori estricte dels comtats de 

Rosselló i Cerdanya. Des d’aleshores, la moneda menuda i la moneda d’argent batuda a 

Perpinyà seria considerada teòricament moneda regional sense curs al Principat de 

Catalunya. A la pràctica, però, la set evident i no apaivagada de moneda menuda per tot 

el país va convertir la moneda rossellonesa en una moneda secundària imprescindible 

per a la vida quotidiana.
426

 El primer pas de Perpinyà fou, doncs, aconseguir que 

Barcelona deixés de tenir l’exclusivitat de la fabricació i circulació de moneda de plata i 

de billó a Catalunya. Aquest pas es va produir inicialment amb una important iniciativa 

i intervenció reial però, més endavant, des del 1627 (doc.52b), les autoritats municipals 

obtingueren capacitat decisòria, sobretot arran del batiment generalitzat de moneda 

menuda de billó. 

  Un cop començada la Guerra contra Joan II, el 1462, el model perpinyanès es 

reproduí, a petita escala, a la ciutat de Girona. Inicialment el rei hi féu batre moneda 

                                                           
426

 Per exemple, és el cas documentat a Lleida l’any 1482: “Interrogat de quina moneda havia 

pagada dita erba, qui dix que los dos dinés de hu li donà un sisè e la dita botera de la plaça tornà-li 

quatre dinés de Perpenyà (doc. 256). 
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(segurament amb molts dels operaris de la seca de Perpinyà) en benefici propi i del seus 

fidels, i posteriorment les autoritats municipals n’anaren adquirint el control, primer 

amb una promesa de futur (doc. 90), i després amb la gestió directa de les emissions 

(doc. 146-148). 

 

  A Lleida fou on, per primer cop, les autoritats municipals intervingueren per a 

participar d’una actuació monetària i solucionar un problema de finançament concret. A 

diferència del que havia passat a Perpinyà unes dècades enrere, la Lleida de 1462 era 

una ciutat en guerra, assetjada per Joan II i necessitada de recursos econòmics. També a 

diferència de Perpinyà, on hi havia una seca reial consolidada des dels temps del regne 

privatiu de Mallorca, Lleida no tenia cap precedent confirmat (al menys, que fos 

relativament proper en el temps) d’haver disposat de seca reial. La continuada emissió 

de pugeses, des d’abans de 1300, no es pot considerar un precedent de les actuacions 

monetàries de 1462 ja que l’emissió de moneda fiduciària amb una tecnologia poc 

especialitzada (el batiment d’incuses amb una fina xapa de metall) no és comparable 

amb la fabricació especialitzada de moneda encunyada a dues cares, i utilitzant metalls 

preciosos com l’argent  

  L’accés de les autoritats municipals lleidatanes a la fabricació de moneda de plata 

fou una novetat inesperada, fins al punt que en cap moment no sembla que es discutís la 

necessitat de substituir el privilegi perpetu de les pugeses per un altre que permetés la 

fabricació de moneda menuda d’acord amb les necessitats del moment. El nou privilegi 

no va existir mai perquè hom devia considerar que els batiments de sisens d’argent duts 

a terme entre 1462 i 1464 eren únicament un fet puntual propi del curs de la guerra, però 

no necessàriament possible o prorrogable a llarg termini. 

 

  A Tarragona fou on, per primer cop, les autoritats municipals donaren el darrer 

pas i decidiren obtenir el permís i dur a terme la fabricació de moneda pròpia, menuda i 

fiduciària, és a dir, no pas seguint el model de la moneda menuda de tern barcelonina 

(en forma de diners i malles de billó o sisens d’argent), sinó innovant un nou tipus de 

moneda sense contingut intrínsec. Com en el cas de Lleida abans de 1300, tampoc s’han 

conservat els documents originaris de la posada en funcionament d’aquesta primera 

emissió de moneda local a Tarragona. Però la seva veracitat és fàcilment deduïble, 

sobretot dels esments monetaris localitzats a Reus (docs. 153, 155 i 157). L’emissió 

inicial de moneda local a Tarragona podria haver estat, malgrat la creença tradicional, 
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de monedes de plom que, al seu torn, deurien servir d’exemple i imitades per a la resta 

de poblacions emissores catalanes, al menys fins a la dècada dels anys vuitanta del 

segle. 

 

 

3.3.2. Continuïtat o innovació? 

 

  Malgrat la greu crisi de la moneda menuda barcelonina, perceptible des de 

principis de segle, però agreujada pels volts del 1460, cap autoritat municipal catalana 

es va plantejar fabricar moneda pròpia abans de la guerra. Com he assenyalat en el 

capítol anterior, entre 1329 i 1462, i a excepció de la ciutat de Lleida, només es coneix 

un sol esment documental relatiu a la moneda local de, i no és cap concessió ni cap 

prova de circulació, sinó una mera confirmació de privilegi anterior, a Fraga, l’any 1399 

(doc. 40).
427

 Tots aquests fets contradiuen la teoria de la continuïtat per se de les 

emissions locals de moneda des de la seva aparició a finals del segle XIII fins a l’època 

de Felip V, defensada per Miquel Crusafont i exposada en diversos paràgrafs 

anteriors.
428

 Es cert que podria ser que no s’haguessin conservat els documents 

avaladors de la teoria continuista, o que no els coneguéssim, però aquesta possibilitat és 

remota.  

  Sabem que en un primer moment les actuacions es monetàries d’aquesta època 

dirigiren cap al batiment de moneda menuda de plata en forma de terços de croat, entre 

1464 i 1466. Però immediatament, a partir de 1466, els Consells van optar per fabricar 

monedes de valor d’un diner o de mig diner, tot utilitzant el plom com a metall base. En 

un segon moment, el plom fou substituït per metalls més difícils de treballar i, per tant, 

més difícils de falsificar. Fou a partir de 1469 quan es començà a utilitzar el llautó, i a 

partir de 1483, quan es començà a utilitzar l’aram. Una prova convincent sobre la no 

continuïtat de les emissions apareix al paràgraf següent, a l’hora de respondre la 

pregunta del perquè d’aquesta successió determinada de fets i, especialment, del perquè 

de la tria dels sisens d’argent com a primera denominació fabricada de moneda local. 

 

 

 

                                                           
427

 D’altres esments han resultat ser falsificacions o confusions. Vegeu la p. 251-256. 
428

 Vegeu la p. 250 i la nota 257 i també, encara que de manera tangencial, el rerefons de la nota 270. 
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Primer, per què sisens? 

 

  Inicialment les monedes batudes durant els primers anys de la Guerra contra Joan 

ii van ser, exclusivament, menuts de billó pobre a Girona, algun florí d’or i algun croat 

de plata, però, sobretot, terços de croat, anomenats sisens, d’argent. Per què es van 

encunyar sisens i no una altre denominació monetària? La resposta és senzilla i lògica. 

El batiment de sisens havia estat la resposta que havien trobat les autoritats 

barcelonines, just abans de la Guerra, per intentar fer front a la manca persistent de 

moneda menuda de bona qualitat i a la impossibilitat de fabricar-ne de nova de billó 

segons la normativa inalterable de la moneda de tern. Per tant, l’emissió de sisens 

d’argent locals, i no pas cap altre denominació monetària, cal considerar-la en una prova 

de la no continuïtat d’emissions locals entre aquelles emissions reculades de pugeses 

jaqueses del segle XIV a la Catalunya occidental, i les noves fabricacions sorgides arran 

de la guerra del segle XV. És obvi que si hi hagués hagut alguna mena de continuïtat 

entre unes i altres, totes aquestes primeres emissions locals del període 1462-1465 no 

haurien d’haver estat necessàriament i exclusiva de sisens d’argent, sinó que hom podria 

haver fet encunyar altres denominacions, fruit de continuar una tradició preexistent. 

Però això no succeí, perquè aquesta tradició no existia. Fabricar sisens era el recurs més 

modern. I autoritats militars i municipals dels dos bàndols el van seguir o ho van 

intentar. 

 

 

Després, per què ploms? 

 

  A l’esmentar el paper jugat per la ciutat de Tarragona en la innovació de la 

moneda local catalana he assenyalat que el pas definitiu es dugué a terme en el moment 

d’elegir el plom com a metall emprat per a fabricar la moneda menuda pròpia. Aquesta 

decisió representava una innovació total respecte a mil anys d’història monetària. Ja no 

es tractava de la utilització del llautó o de l’aram, com s’havia establert des de poc 

abans de 1300 per a batre les pugeses jaqueses, sinó que ara hom decidia utilitzar un 

element més barat, i també més efímer. El perquè d’aquesta tria potser l’hem de buscar 

en la necessitat pròpia del moment de la guerra, quan els metalls com el coure, el bronze 

o el llautó es necessiten  per a altres recursos bèl·lics, com ara la fabricació de 

bombardes, fetes amb metall de fosa. El cas és que fins ara els numismàtics ens havíem 
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cregut que el mot plom referit a la moneda local podria tenir un significat més ample 

que no pas identificar una moneda feta d’aquest metall. Ens pensàvem que el mot 

“plom” podia fer referència també a monedes incuses de llautó, fetes amb una xapa 

prima, com les que posteriorment s’anomenarien pellofes. Estudiats tots els casos, un 

per un, no està clar que resti cap element propici pera continuar sostenint aquesta teoria. 

Amb la documentació coneguda, i la interpretació literal, és molt probable que sempre 

que trobem la paraula plom en un document referint-se a una moneda local, es tracti 

efectivament d’una moneda local feta d’aquest metall. El darrer cas dubtós havia estat el 

de Vic de 1470 (docs. 168 i 209), del qual se sabia que les monedes havien anat a parar 

a la fosa per a construir uns tubs d’orgue i que, per tant podrien haver estat fabricades 

efectivament en plom. 

  De confirmar-se aquesta hipòtesi es tractaria d’una novetat inesperada, però que 

també refermaria la teoria de la no continuïtat, al no presentar cap enllaç tipològic entre 

les emissions locals del segle XV amb les conegudes del XIV.
429

 

 

 

I finalment, el llautó i l’aram 

 

  Entre 1465 i 1483 la majoria d’emissions locals de moneda menuda van ser 

efectuades en plom. Només rarament s’utilitzà l’aram o el llautó. D’aquests rars casos 

només en coneixem uns pocs amb certesa: a Tortosa es fabricaren senyals anomenats 

“calderons” d’aram el 1470, a Lleida continuaren les emissions de pugeses de llautó 

entre 1468 i 1483, a la Seu d’Urgell el Consell va proposar substituir les monedes de 

plom per unes altres de llautó, l’any 1469 (doc. 150); i el mateix any a Balaguer consta 

l’adquisició de més de 40 lliures d’aram, presumiblement per a fabricar moneda. En 

canvi, per a la resta de poblacions, una moneda local era sinònim de moneda de plom. 

Aquest panorama començà a canviar, lentament, a partir de l’any 1482, però no abans. 

No es coneix cap document, excepte en els casos assenyalats, que verifiqui que alguna 

moneda municipal estigués fabricada amb aram abans del 1482. Òbviament, aquesta 

mancança pot tornar a ser una casualitat atzarosa i, per tant, perillosa a l’hora de 

                                                           
429

 Malgrat que Anna Maria Balaguer (1999: 245-246) i Miquel Crusafont (2009: n. 1.954) atribuïren 

a la comtessa consort (sic) d’Urgell Beatriu de Cardona (1363-1371) unes monedes de plom. Es 

tracta d’una atribució fantasiosa que no compta amb cap indici favorable per a ésser mantinguda. 

He proposat reatribuir aquestes monedes a la vila d’Agramunt i a la segona meitat del segle XV 

(vegeu les p.344 i 709-710, i la peça Agr-5). 
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convertir-la en hipòtesi. Però malgrat tot, la dada, de moment, existeix. Les emissions 

verificades de moneda local d’aram són totes posteriors a 1482 i la successió de notícies 

és la que segueix: 

  a.- 1482, 7 de maig. L’infant Enric concedí a la vila de Vilafranca del Penedès 

llicència per a encunyar senyals de coure, a valor d’un diner (doc. 250). 

  b.- 1482, 7 d’octubre. Segons les declaracions d’un testimoni, les pugeses falses 

de Lleida “courejaven”, és a dir que no eren del color groc de les autèntiques, les quals, 

per tant, no eren de coure (doc. 256). 

  c.- 1483, 20 d’agost. Joan Caselles fou empresonat acusat de falsificador per fer 

circular senyals d’aram de Tarragona, malgrat que ell era qui els havia fabricat per ordre 

del Consell (doc. 266). 

  d.- 1483, 25 d’agost. El Consell de Lleida deliberà la possibilitat de fabricar 

pugeses de bon metall (d’aram) per substituir els diners (d’aram) de Tarragona, Tàrrega, 

i altres localitats, que circulaven en abundància (doc. 268) 

  e.,- 1484, 31 de gener. Els paers de Cervera intentaren modificar la llicència 

darrerament aconseguida per a fabricar 50 lliures de ploms i, en canvi, poder fabricar 

senyals de coure com els de Tàrrega o Tarragona, amb el senyal de la vila (doc. 275). 

  f.- 1484, 29 de maig. El Consell de Tàrrega acordà fer cinquanta lliures de diners 

o senyals, com els que havia fet la vila, de coure i de la mateixa forma (doc. 279). 

  g.- 1484, 18 de juliol. L’Infant Enric concedí llicència a la vila de l’Albi per 

substituir els menuts de plom que estava facultada d’encunyar per altres fets d’aram, 

atès que a les poblacions veïnes els utilitzaven de coure i d’altre forma, i per tant no els 

volien acceptar els propis (doc. 280). 

  h.-1484, 17 de novembre. L’infant Enric concedí a la ciutat de Vic llicència per a 

fabricar 300 lliures de menuts (d’aram) (doc. 285). 

 

  Molt probablement, l’emissió de monedes de coure encunyades a dues cares (amb 

l’excepció dels calderons de Tortosa) no començà a Catalunya, abans de l’any 1483, 

just quan a Tarragona i a Tàrrega iniciaren les seves abundants emissions de senyals. 

L’any següent, el 1484, Lleida substituiria el llautó pel coure en les seves emissions de 

pugeses que, des de la Guerra, ja eren fabricades per encunyació a dues cares, mentre 

que la ciutat de Vic es decidia a utilitzar el coure per a fabricar els seus menuts. 

 



- 396 - 

 

3.3.3. Conjuntura monetària i beneficis i necessitats locals 

 

  La crisi de la moneda menuda barcelonina ha estat provada llargament en els 

primers paràgrafs d’aquest capítol. També he reiterat que, malgrat aquesta evidència, les 

actuacions monetàries locals no van aparèixer fins un cop iniciada la guerra. Per tant, es 

confirma la conclusió obtinguda en el moment d’analitzar les emissions de pugeses 

jaqueses del segle XIV: la crisi continua sent la conjuntura monetària i condició sine qua 

non per a permetre les emissions municipals, però són les necessitats financeres locals 

les que fan possible la seva posada en funcionament. 

  Al no haver-se mantingut una continuïtat entre les antigues emissions de pugeses 

jaqueses, l’inici de les noves emissions monetàries calia buscar-lo en un fet puntual 

necessàriament nou. En un primer moment, les actuacions monetàries municipals es 

degueren inspirar en l’observació de la descentralització de les emissions reials (a 

Lleida i a Girona). Va ser aquesta pràctica nova la que va permetre, conceptualment, 

l’inici de les fabricacions gestionades des dels Consells municipals. Aquesta relació la 

podem comprovar en el cas, ben documentat, de Cervera i amb l’acord pioner del seu 

Consell municipal del 20 de novembre de 1462: “Sobre lo batre moneda, que pus se’n 

pot fer o batre, que·n facen” (doc. 85). Es tracta d’una determinació concisa però que ens 

assabenta de dos fets rellevants: 1.- que en aquell moment alguna altra població ja estava 

emetent moneda municipal, i 2.- que el membres integrants del Consell estaven sorpresos i 

s’havien adonat que aquest negoci es podia engegar.
430

 

 

  Pel que fa a les necessitats i als projectes locals que les emissions monetàries 

pretenien alleujar o dur a terme, no cal buscar hipòtesis fora del corpus documental 

relacionat amb les emissions monetàries. És cert que no tots els acords ni llicències ens 

assabenten del destí primer o darrer dels diners obtinguts amb la posada en circulació de 

la moneda pròpia. Però alguns d’aquests documents sí que ho expliquen, i de manera 

detallada. 

  Per exemple, el Consell de Vic rebé, el 17 de novembre de 1484, permís per a 

fabricar 300 lliures de menuts (doc. 285). Tot i que la llicència reial es justificava per la 

penúria de moneda menuda, el cert és que l’emissió va servir per a finançar diverses 

activitats patrocinades pel Consell, sobretot per a finançar les despeses originades per la 

                                                           
430

 De fet, la frase ens assabenta deductivament d’altres fets. Vegeu anteriorment, la p. 335. 
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visita de l’infant Enric i dels seus oficials a la ciutat. El Consell es va veure obligat 

establir noves imposicions sobre l’entrada del vi i dels porcs. Per tal d’avançar els 

diners d’aquestes imposicions, que hom preveia recaptar lentament, el Consell es decidí 

a fabricar moneda, fer-la córrer, i així poder obtenir instantàniament els diners desitjats. 

A la llarga, quan els emoluments de les noves imposicions fossin suficients, l’emissió 

de moneda es podria retirar i recanviar als particulars (doc. 286). O més endavant, a 

principis de 1485, el Consell va decidir fabricar més menuts per tal de finançar les 

despeses d’una ambaixada a les Corts de Barcelona (doc. 290). Encara a Vic, el març de 

1493 el Consell estava interessat en rebre una nova llicència reial per a fabricar menuts i 

fer front així a certs pagaments que urgien (doc. 334). La llicència arribà el mes d’abril i 

concedia facultat per a fabricar només 200 lliures. D’entre les necessitats econòmiques 

de la ciutat, el Consell destacava les derivades de pagar els drets corresponents a la 

renovació, a càrrec del Ferran el Catòlic, del privilegi de constitució del Consell 

municipal concedit pel rei Alfons el Magnànim, un cop la ciutat va passar, íntegrament, a la 

jurisdicció reial, i que ascendien a més de 100 ducats (doc. 336). L’emissió de moneda 

s’engegà al mes de juny i va servir per recanviar els menuts per la moneda d’or 

necessària per a fer el pagament a l’administració reial (doc. 337). 

  Més modestes eren les intencions de les autoritats de Caldes de Montbui. El 1463 

fou encarregada una nova emissió de ploms, limitada només a 1.524 peces (6 ll. 7 s.). El 

clavari de Caldes anotava la destinació dels diners aconseguits amb la fabricació de 

ploms: el 10 % per a les despeses de fabricació, el 38 % per a recobrar els ploms vells, i 

el 52 % per a diverses despeses menors de la ciutat, com ara arreglar el rellotge, fabricar 

un ciri pasqual, o eixugar un deute (doc. 194). 

  A Tàrrega, el 13 de gener de 1471, el Consell acordà fer 15 o 20 lliures més de 

ploms, per tal d’evitar haver d’establir una talla entre la població per fer front a les 

obligacions de la vila (doc. 170). 

  A Sant Feliu de Guíxols, els diners obtinguts amb la posada en circulació dels 

menuts locals va permetre, un any després d’haver iniciat l’operació, la creació d’una 

botiga municipal de blat “botiga de gra”(doc. 291). 

  A Tarragona, malgrat que no s’ha conservat documentació municipal directa 

sobre les primeres emissions monetàries, podem deduir la funció que tingué la moneda 

pròpia. L’any 1462 la ciutat havia fet fallida per culpa de la guerra, i tres anys més tard 

el monarca aprovà un pla de viabilitat econòmica que permetés tornar els deutes que la 

ciutat havia contret i que no podia pagar. Una de les obligacions d’aquest pla era que 
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Tarragona no podia vendre cap més censal, és a dir endeutar-se, sense abans no haver 

pagat tot el que devia. Els creditors acordaren renunciar a una part del deute a canvi que  

una comissió gestora vigilés la correcta administració de les entrades i sortides de 

capital a la hisenda municipal. També es crearen o modificaren nous impostos 

indirectes, com la imposició de la carn (un diner per lliura venuda) o la del blat (un sou 

per quartera pastada pels flequers) (Recasens, 1978: 256-257). No és gens agosarat 

creure que fou aleshores quan Joan II degué concedir permís per a batre moneda pròpia 

i permetre, d’aquesta manera, que la ciutat obtingués una entrada ràpida de diner 

anticipat a la futura recaptació de les noves imposicions sobre la carn o el blat. 

  A Manresa, el 31 d’agost de 1494, el Consell de Manresa acordà la fabricació de 

100 ducats de ploms per poder comprar forment (doc. 363). 

 

  Els documents callen moltes altres necessitats, puntuals o consolidades, que una 

emissió monetària local podria ajudar a alleujar. Per exemple, Joan J. Busqueta (2004: 

310-315) i Josep Lladonosa (1972: 700-741) recalquen les inacabables obligacions 

financeres de la ciutat de Lleida durant la segona meitat del XV, sobretot arran de la 

caiguda en mans de Joan II, l’any 1464. Els municipis catalans estaven sotmesos a 

exaccions periòdiques però habituals que minaven la capacitat de reacció en moments 

determinats. Així, per exemple, l’any 1478, la vila de Reus va haver de pagar 300 

florins al rei per fer-se perdonar l’haver participat en un combat contra les tropes reials a 

Vilafortuny i, l’any 1492, Ferran II demanava reforços per a la guerra, en homes i 

diners, a les poblacions del Camp de Tarragona (Gort, 1984). Carme Batlle documenta, 

a la Seu d’Urgell, un exemple d’actuació municipal que s’hauria pogut veure afavorida 

per l’emissió de moneda pròpia, encara que en aquet cas fos anterior a la Guerra, del 

1457: el Consell de la Seu acordà la creació d’un nou impost de peatge que havia de 

servir per a reparar les muralles i que consistia en cobrar dos diners per persona a cavall 

que entrés a la ciutat i també per cada animal amb càrrega (Batlle, 1983: 101). De 

manera semblant, a Girona, el 15 de setembre de 1491, el dret de maridatge de la 

princesa Isabel de Portugal fou establert en un diner per lliura de carn venuda (LLRG: 

936, n. 650). 
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3.3.4. D’instrument de deute públic a finançament extraordinari no desitjat 

 

  La posada en circulació de moneda per part d’un Consell municipal no es pot 

considerar com un ingrés extraordinari (com podria ser la creació d’un impost puntual) 

sinó més aviat com un instrument de crèdit en el qual la població proporcionava bona 

moneda de plata a canvi d’uns títols (les monedes municipals) convertibles a mitjà o 

llarg termini. Com hem vist en alguns casos documentats, aquesta operació era òptima 

en el cas que la ciutat volgués obtenir, uns mesos abans d’hora, els emoluments 

ordinaris (o extraordinaris) que rebia cada any. Aleshores, una bona administració de la 

moneda podia allargar el màxim possible el venciment del crèdit i, per tant, fer que 

l’administració disposés de més diners disponibles durant més temps.  

  Malauradament, les experiències que coneixem no van anar gaire bé. En general, 

deduïm que les despeses extraordinàries que patien les viles i ciutats d’aquells anys van 

provocar que quedessin sense cabals per fer efectiu el recanvi de la moneda pròpia. El 

desenllaç fou sovint que el conjunt de la població, via impost directe, hagués de fer 

front al recanvi final de la moneda municipal. Així, el que inicialment havia estat 

concebuda com una operació en la que els particulars de la ciutat havien esdevingut 

creditors del Consell va acabar esdevenint una operació de finançament extraordinari. 

  Els casos específics assenyalen l’existència de tres models bàsics d’actuació a 

l’hora d’enfrontar-se al problema del dificultós recanvi de la moneda pròpia. 

 

  Un primer model fou el de les emissions petites, quan el problema es podria 

resoldre amb l’embargament de béns de particulars relacionats amb la fabricació 

(autoritats, administrador o arrendatari), o bé amb ajornaments puntuals del recanvi i 

abonament de les monedes. Així, el 1478, els paers de Cervera de l’any en que es produí 

la retirada dels ploms es trobaven a la presó per no poder fer front al pagament de les 

quantitats que l’administrador dels ploms els reclamava (docs. 228-229 i 231).  

  A Igualada, l’any 1471 s’empresonà Nicolau Roig, anomenat Puiggrós i 

embargaren els seus béns, perquè havia fabricat la moneda local per ordre del Consell i 

s’havia negat a recanviar els menuts als soldats i als habitants de la vila per bona 

moneda, contràriament al que segurament tenia establert per raó de contracte. El batlle i 

els consellers d’Igualada es dolien de l’abundància de menuts en circulació (“...positi in 

magna tribulatione et angustia ocasione magne quantitatis monete plumbe que hodie 

currit et reperitur in presenti villa”) (doc. 172).  
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  A la Seu d’Urgell, arran de la detecció d’una falsificació, l’any 1469, el Consell 

va proposar substituir les monedes de plom per unes altres de llautó (doc. 150). La 

manca de diners, que es necessitaven per a la provisió de blats, va impedir la retirada 

immediata de l’emissió de moneda i es va haver d’enllestir l’any següent, però sense 

poder tornar els diners als particulars de manera immediata (docs. 152 i 154). De fet, a 

l’hora de recollir les monedes, el Consell va trobar-ne més de les fetes fabricar 

originalment (doc. 156). La manca de liquidesa municipal quedà reflectit en l’acord del 

31 de maig, quan el Consell acordà pagar “poch a poch” la moneda que es devia als 

habitants “ço és, als més pobres” (doc. 163).  

  A Manresa, l’any 1494, el Consell va haver d’establir una nova talla entre la 

població per tal de poder retirar completament i definitivament la moneda de la ciutat 

(docs. 366-368). Al final, però, les monedes recollides van ser moltes més de les 

suposades (doc. 369). El recanvi encara no s’havia completat el mes de febrer de 1495. 

La ciutat va haver d’acordar la venda del blat que uns mesos abans havia pogut comprar 

gràcies a la darrera ampliació de l’emissió de ploms, per, justament, poder acabar de 

retirar tota la moneda de la circulació (doc. 372). Fou un negoci ben galdós.  

  A Reus, el 7 de setembre de 1494 el consell municipal determinà que els jurats 

manllevessin 13 lliures dels preveres (de la prioral de Sant Pere) i 10 lliures de 

l’almoina, a censal, s’ajudessin del clavari en 30 lliures més, i el que restés que ho 

aconseguissin de particulars de la vila (doc. 364). Precisament, entre els mesos d’abril i 

juliol de 1495, un any després, el clavari tornà els diners bestrets als particulars.  

 

  Un segon model, observat en emissions mitjanes o grans, solia acabar amb la 

creació d’algun impost extraordinari aplicable al conjunt de la població. Per exemple, 

l’any 1471, el Consell de Tàrrega va haver d’acordar fabricar 60 o 70 lliures de ploms 

nous, i canviar-los pel vells, a causa de les falsificacions i del rebuig popular conseqüent. 

El Consell també acordà canviar els ploms només a aquells que no en tinguessin gaire 

quantitat. En canvi, als que en tinguessin més quantitat se’ls hauria de fer un memorial, 

ajornant el recanvi de la quantitat declarada (doc. 173). Malgrat les precaucions, el Consell 

s’adonà, el 27 d’abril, que la vila no podria fer front al recanvi de la moneda i acordà 

ajornar-lo, a qui s’ho pogués permetre, fins a la marededéu d’agost, i aleshores fer una talla 

entre la població per aconseguir els diners amb els que retirar l’emissió de ploms vells 

(doc. 175). La situació devia ser prou crítica perquè, malgrat les determinacions preses fins 
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aleshores, el 8 de maig el Consell va haver d’acordar la fabricació de 10 lliures 

suplementàries de ploms per a canviar-los als més necessitats de la vila (doc. 176).   

  L’any 1474 el Consell de Manresa es decidí a retirar els ploms de la circulació a 

causa del refús popular (doc. 197) però, mancat de diners, va acordar demanar un 

préstec posant com a garantia els delmes de la ciutat d’aquell any. Però un mes més 

tard, els ploms encara estaven en circulació. El Consell acordà aleshores amb Bernat 

Obiols que deixarien 25 lliures de ploms en circulació, la meitat a càrrec de cadascú, i 

que les retirarien el més aviat possible (doc. 199). El 4 d’abril Bernat Obiols, assabentat 

que la ciutat no tenia diners per recanviar la seva part de menuts, proposà de fer-se 

càrrec de l’administració i recanvi de tots els ploms i evitar d’aquesta manera que la 

gent perdés la confiança en la moneda municipal (doc. 201). Finalment, el 30 de maig 

de 1474, el Consell de Manresa acordà establir una talla entre la població per tal de 

retirar tots els ploms en circulació el darrer dia del mes de juliol (doc. 203).  

  A Tortosa, El 5 d’agost, el Consell confessava haver autoritzat només la 

fabricació de 650 lliures de senyals, al mateix temps que es decidia assegurar l’emissió 

(doc. 191). Per tal de poder recanviar els calderons en un període breu de temps, el 

Consell acordà manllevar 650 lliures a censal i prorrogar una imposició extraordinària, 

la dels 5 sous per cafís de farina que havia establert poc abans, fins que el censal fos 

redimit i totes les pensions pagades. El 31 de gener de 1474 el Consell acordà retirar de 

la circulació la moneda local (doc. 198). L’arrendament de la imposició de la farina 

proporcionà 1.150 lliures a les arques municipals, però quan va ser el moment de 

recanviar els senyals, el clavari s’adonà que no n’hi havia prou. Al final, els senyals 

recanviats sumaren més de 2.000 lliures, sense comptar la gran quantitat de monedes 

falsificades que el clavari no s’avingué a recanviar, i el Consell es va veure obligat, el 2 

de març, a fixar una imposició suplementària de 5 sous més per cafís de farina (doc. 200 

i 204). Així, el cafís de farina passà a valer 20 sous en lloc dels 10 que valia pocs anys 

abans. El 2 de març, el Consell també acordà vendre els senyals o calderons recollits a 

preu d’aram i investigar i perseguir els falsificadors de la moneda, ja que la gent havia 

portat a recanviar molts calderons falsos.  

  A Tarragona, el 24 de setembre de 1494, el Consell municipal determinà fer una 

talla per a recaptar els diners necessaris per a recobrar els senyals en circulació (doc. 

365). La ciutat va haver de demanar un préstec de 400 lliures per acabar de retirar 

l’emissió i, un any més tard, no va poder retornar-lo per manca de diners. La retirada 

dels senyals de Tarragona, doncs, degué ser llarga i traumàtica, ja que el 3 de juliol de 
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1495 hom acordà rebaixar en 50 lliures anuals els ingressos dels cònsols i assalariats de 

la ciutat fins a poder pagar la totalitat de les 400 lliures esmentades (Recasens, 1978: 

271) (doc. 374).  

 

  Finalment, un tercer model consistia en escurçar el temps de recollida i recanvi de 

les monedes per tal de traslladar les pèrdues als posseïdors de les monedes que no es 

recanviaven a temps. Per exemple, una recollida exhaustiva de les peces obligava les 

autoritats emissores a retornar més diners. Fou el cas de Tortosa, on el Consell permeté 

allargar tres mesos el període  recollida de la moneda local, l’any 1474. En canvi, a 

Lleida deuria ser una pràctica habitual que les pugeses s’abatessin i en pocs dies 

deixessin de tenir cap mena de valor. D’aquesta manera les autoritats lleidatanes se’n 

desentenien i es negaven a recanviar-les. Totes les monedes que no es recanviaven, 

passaven a ésser diners perduts per als seus posseïdors i, recíprocament, un ingrés 

extraordinari per a l’autoritat emissora que no va haver d’abonar-les. 

  És documentat que els períodes curts de retirada de les pugeses lleidatanes sovint 

creaven problemes a les poblacions properes. Per exemple, l’any 1479 el Consell de 

Cervera es feia ressò que s’havien desmonetitzat les pugeses i que una partida de 54 sous 

n’havia quedat en poder del clavari, decidint finalment que la pèrdua d’aquests diners 

havia d’anar a càrrec de la darrera persona que havia tingut les pugeses a les mans abans de 

ser retirades de la circulació (doc. 234). I també a Cervera, l’any 1495, el Consell deliberà 

sobre la petició de destinar les pugeses velles, desmonetitzades i no recanviades, a la 

campana de la Mare de Déu del Miracle o a la campana toledana del campanar major de la 

vila (doc. 373).  A Tàrrega, el 1483, atès que la vila necessitava diners per a diverses obres, 

i que tenia una partida de pugeses de Lleida perdudes, el Consell acordà reencunyar-les 

com a diners, fins a 26 lliures, i establir una quèstia de 50 lliures per acabar d’aconseguir 

els diners que necessitava (doc. 261). 

 

  Un cas atípic mereix una menció diferenciada. Sant Feliu de Guíxols és un dels 

pocs casos, al llarg del temps, de poblacions emissores de moneda que no van patir 

problemes greus de circulació, falsificació o acceptació de la moneda pròpia. Al contrari, 

les notícies conegudes només fan referència als beneficis obtinguts de l’actuació 

monetària. Així, durant el mes de maig de 1485, el Consell de la vila acordà un donatiu de 

30 pacífics a l’infant Enric procedents dels guanys dels menuts fabricats (doc. 295). I en el 

mes de març de 1486 s’aprovà un segon donatiu, al mateix infant Enric, de 15 pacífics 
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procedents de la botiga del gra (doc. 299). És cert que no coneixem els fets concrets del 

moment de la retirada de la moneda pròpia de la circulació, però és probable que aquesta 

no fos traumàtica. Ara bé, si és cert —com ho sembla— que les monedes emeses per Sant 

Feliu de Guíxols van ser diners gironins contramarcats (Gui-1), amb valor intrínsec, també 

és possible deduir que l’èxit de l’operació es va basar no en mèrits propis, sinó en el 

reaprofitament de les monedes d’una altra població que, a més, contenien un percentatge 

d’argent i que, en el cas que sortissin de l’àmbit circulatori de la vila, podrien ser confoses 

per monedes gironines i, per tant, podrien no ser objecte de reclamació a les autoritats 

guixolenques. 

 

 

3.3.5. Falsificacions 

 

  Així doncs, un dels problemes que perjudicaven la correcta funció de la moneda 

local, esmentat en el paràgraf anterior, fou l’excessiva fabricació de monedes. Les 

emissions elevades eren contraproduents per dos motius: primer perquè si les autoritats 

emissores no asseguraven llur recanvi efectiu l’emissió hipotecava la caixa municipal en 

el futur; i segon perquè la circulació excessiva de moneda fiduciària provocava la seva 

progressiva desvalorització (o, si ho preferiu, l’augment de valor de la poca moneda 

restant que sí tenia contingut intrínsec), que solia acabar en refús. 

  Però, a part d’aquesta fabricació excessiva —sovint il·legal— de moneda, l’altre 

problema detectat en el negoci de la moneda local fou la creixent actuació dels 

falsificadors. Al segle XV la falsificació de moneda local era encara un fenomen 

incipient, l’abast futur del qual no era sospitat per les autoritats emissores, que aleshores 

tot just començaven a conèixer el negoci de la fabricació i circulació de moneda 

local.
431

 Tot i així, les notícies documentades no són poques: 

  A Balaguer, la falsificació dels ploms municipals resta documentada per una 

anotació de la Governació General de Catalunya, de l’any 1476 (doc. 217). 

  A Cervera, l’any 1468 el Consell acordà canviar la forma dels ploms a causa de llur 

falsificació (doc. 139), i un any més tard, encomanà als paers i prohoms la consecució 

d’una autorització reial per poder fabricar una nova emissió de moneda i poder substituir la 

que circulava, ja que s’havia falsificat (doc. 145). 

                                                           
431

 Sobre l’abast futur del problema de les falsificacions vegeu, per exemple, la monografia d’Albert 

Estrada (2011). 
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  A Lleida, la falsificació de les pugeses és documentada en notícies originades a la 

pròpia ciutat de Lleida, dels anys 1457 (docs. 71-72) i 1482 (doc. 256),  també en un acord 

del Consell de Cervera de l’any 1479 (doc. 232). 

  A Girona, l’emissió de menuts iniciada l’any 1481 va haver de retirar-se l’any 1489 

a causa de les falsificacions (doc. 321). 

  A Manresa, l’any 1484, el Governador General havia inculpat un sospitós de 

falsificar la moneda local (doc. 284). Deu anys més tard, el 1494, el Consell manresà 

volia fabricar una nova emissió de monedes, amb encunys diferents, per treure de la 

circulació l’emissió anterior, que ja estava essent falsificada (doc. 366). 

  A Reus, el 1467, el Consell municipal acordà contramarcar els senyals autèntics 

que corrien per la vila per a distingir-los dels falsos (doc. 129). El 1470, els 

representants de les viles de Reus, la Selva i Valls es reuniren per a intercanviar senyals 

autèntics de cada població i així poder-los distingir dels falsos (docs. 153, 155 i 157). 

L’any 1494, dos inculpats es trobaven presos acusats de fabricar fraudulentament 

senyals de Reus (doc. 357). 

  A la Seu d’Urgell, l’any 1469, es va detectar una falsificació i el Consell proposà 

substituir les monedes de plom per unes altres de llautó (doc. 150). L’any 1477, un 

sospitós havia estat detingut inculpat de falsificar la moneda de la ciutat. (doc. 225). 

  A Tàrrega, l’any 1471, el Consell va haver d’acordar fabricar ploms nous, i canviar-

los pel vells, a causa de les falsificacions i del rebuig popular conseqüent (doc. 173). I 

l’any següent, el 1472, el Consell decidí tornar a fabricar ploms nous amb encunys 

diferents, fins a la mateixa quantitat que els anteriors, a causa de l’abundant falsificació 

(doc. 202). Aquesta darrera emissió també fou immediatament falsificada, de manera que 

el Consell va haver d’ordenar que tothom portés a la Paeria els ploms que tenia, per tal de 

veure quants n’hi havia de bons i quants de falsos (doc. 206). El 1483, les autoritats 

lleidatanes es queixaven de l’excés de diners de Tarragona i de Tàrrega en circulació per 

la ciutat, entre els quals “anaven molts de falsos e de mal matayll” (doc. 268). 

  A Tortosa, en el moment de retirar els calderons de la circulació, l’any 1474, el 

clavari identificà gran quantitat de monedes falsificades, que no recanvià (docs. 200 i 

204). 

  A Vic, abans de l’any 1470, la mesura de donar valor legal a les pellofes 

eclesiàstiques havia resultat ineficaç a causa de les falsificacions (doc. 168). Les emissions 

de ploms de 1470 a 1475 van arrossegar problemes derivats de la falsificació (doc. 239). 
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L’any 1486, el Consell vigatà acordà reconèixer l’autenticitat de les monedes en 

circulació car es sospitava que n’hi havia moltes de falses (doc. 298). 

 

  D’entre les monedes conservades, es poden identificar alguns casos de falsificació. 

Es tracta d’exemplars d’Arbeca, Castelló de Farfanya, Lleida, Sort, Tarragona, Tàrrega i 

Vic (Arb-f1 i f2; Cas-f1 i f2; Lle-f1 a f3, Sor-f1; Tar-f1 i f2, Vic-f1). 

 

 

3.3.6. Autoritats concessionàries i concessores 

 

  A diferència del que havia succeït durant la primera meitat del segle XIV, totes les 

concessions monetàries locals del segle XV van ser rebudes per part d’autoritats 

municipals col·lectives, i no pas individuals, excepte els casos d’aquelles emissions de 

moneda de curs general descentralitzada. Aquest fet, que es dedueix de la documentació 

conservada, no era tan evident com pot semblar un cop enunciat. De fet, Joaquim Botet 

(1909-1911) i el primer Miquel Crusafont (1982), a part d’altres autors precedents, 

consideraven que era possible que algunes concessions monetàries estrictament locals 

d’aquesta època haguessin estat atorgades a “capitans militars” en el transcurs de la 

Guerra que enfrontà la Generalitat amb Joan II. Probablement, la confusió s’originà en 

el fet ben documentat que Pere de Rocabertí, capità de la vegueria de Girona i Besalú, 

fou l’encarregat d’establir una casa de moneda a Girona el 1463.
432

 Ara bé, l’actuació de 

Rocabertí va consistir en organitzar la fabricació de moneda de curs general de manera 

descentralitzada, traslladant l’experiència, i fins tot alguns operaris, de la seca de 

Perpinyà recentment lliurada a mans franceses, a la capital gironina. La moneda 

inicialment fabricada a Girona —florins, croats i diners rocabertins semblants als diners 

rossellonesos— no es  pot considerar una moneda municipal, sinó reial de fabricació 

descentralitzada. 

  El cas singular de Rocabertí es podria haver reproduït en alguna altra contrada 

catalana. Aquest era el supòsit a partir del qual Botet assajà d’explicar algunes 

emissions de moneda fiduciària, com per exemple els senyals d’Arbeca. Els senyals 

antics d’Arbeca duen tots un cap de colom a l’anvers i una mata de card o una tau al 

                                                           
432

 Vegeu més amunt, el cas documentat d’emissions reials descentralitzades a Girona, a les p. 323-

324. 



- 406 - 

 

revers (Arb-1 i 2). Joaquim Botet
433

 proposà que aquests senyals podrien haver estat 

batuts durant la guerra per dos dels capitans fidels a Joan II: el comte de Cardona i de 

Prades, i l’arquebisbe de Tarragona. El cap de colom seria un cap d’ocell, element 

heràldic relacionat amb la vila de la Selva del Camp. L’explicació de Botet era l’única 

que donava resposta a la T que apareix en el revers d’algunes monedes d’Arbeca, però 

partia d’un supòsit equivocat, que era que les monedes no tenien un origen municipal, 

sinó militar, o bé que tenien una titularitat compartida, de difícil explicació, entre una 

autoritat municipal —la vila de la Selva del Camp— i una autoritat militar desvinculada 

jurisdiccionalment —el comte de Prades i Cardona—. 

  Inicialment, Miquel Crusafont (1982: 132-133) acceptà aquesta teoria, però va 

haver de refusar-la posteriorment a l’aparèixer altres monedes explícitament atribuïdes a 

Arbeca que enllaçaven amb els tipus i encunys d’aquests senyals (Crusafont, 1990: 92-

93). Ara, però, aplicant les conclusions que he exposat anteriorment i exposaré a 

continuació sobre la successió de tipus i models monetaris, cal considerar impossible 

atribuir cap emissió de senyals d’aram al període de la Guerra (1462-1472), sinó que cal 

atribuir-los exclusivament als darrers vint anys del segle (1482-1494 o més endavant). 

  El cas d’Arbeca fou momentàniament exemple per a proposar altres possibilitats i 

atribucions que avui han quedat descartades, però que en el seu moment entraven en 

allò que era plausible. Així, Crusafont, respecte a les hipotètiques emissions de senyals 

contramarcats d’Aitona (Ait-4), opinava que una cronologia propícia hauria estat durant 

la Guerra, atès que Mateu de Montcada, senyor d’Aitona, fou un dels capitans fidels a 

Joan II.
434

 

 

  Pel que fa a les autoritats concessores, podem dividir-les en distints grups. Les 

concessions monetàries d’àmbit local d’aquesta època no van ser mai atorgades pel 

propi rei.
435

 El rei es reservava les concessions relacionades amb la moneda de curs 

general, encara que les autoritats destinatàries fossin exclusivament d’àmbit municipal, 

com en els casos de Berga (doc.122), Vilafranca del Conflent (doc. 192) o Girona (doc. 

90). Les concessions monetàries d’àmbit estrictament municipal que coneixem foren 

majoritàriament atorgades pels virreis, aleshores anomenats lloctinents generals, en 

                                                           
433

 Segons un manuscrit inèdit assenyalat per Miquel Crusafont (1982:133). 
434

 Diu textualment “Històricament, el moment més avinent és el de Mateu de Montcada, un dels 

capitans més addictes a Joan II en la guerra Civil catalana del segle XV” (Crusafont, 1990: 85) 
435

 Un motiu més per a dubtar de l’autenticitat de la concessió reial perpètua a la ciutat de Vic per a 

batre moneda local de l’any 1461 (vegeu la discussió a la p. 250). 
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representació de l’alta sobirania reial Joan de Beaumont (1462-1464), concedí llicència 

a la ciutat de Tortosa; Joan d’Anjou i de Lorena (1466-1470). la concedí a Vic; i l’infant 

Enric d’Aragó i de Pimentel (1479-1493), la concedí a l’Albi, Girona, Palamós, Sant 

Celoni, Sant Feliu de Guíxols, Talarn, Vic i Vilafranca del Penedès. També coneixem 

documentalment, o deduïm a partir d’informacions de segles posteriors, que algunes 

concessions van ser atorgades per autoritats menors, com ara batlles locals (Igualada), o 

representants senyorials (Bagà). En d’altres casos no tenim referències documentals 

(Àger, la Seu d’Urgell), encara que en algun d’ells podem deduir-ne un origen reial 

(Balaguer). A Caldes consta que el Consell envià un síndic a Barcelona per tal 

d’aconseguir una llicència monetària. Val la pena remarcar que en aquesta època 

algunes poblacions sotmeses a la senyoria dels Montcada o dels Cardona optaren per 

demanar una autorització per a batre moneda a l’administració reial, i no pas, demanar-

la als seus senyors, que potser també ho podrien haver autoritzat. Es dedueix d’aquest 

fet que l’autorització senyorial per a permetre fabricacions locals de moneda no era un 

fet normalitzat al segle XV, com ho seria més tard, al segle XVI. 

 

 

3.3.7. Estimació de concessions i volum d’emissió 

 

  Entre notícies documentals i exemplars numismàtics coneguts, podem deduir que 

el nombre d’emissions de moneda local a Catalunya durant la segona meitat del segle 

XV va passar, molt de llarg, del centenar (un mínim de 64 emissions de plom o de llautó, 

20 emissions de senyals d’aram, i 14 emissions de menuts amb o sense contingut 

intrínsec).  

  El volum emès de cadascuna de les emissions sembla haver estat molt variable. 

Per norma general, les emissions de ploms solien ésser petites o moderades, sobretot en 

els moments inicials. Les primeres emissions de ploms de cada població eren molt 

limitades: entre 5 i 6 ll. a Cervera, Àger o Caldes, 25 ll. a Talarn, 30 ll. a la Seu 

d’Urgell. Però sovint, les emissions inicials es sumaven a d’altres posteriors, més 

importants: 40 a 50 ll. a Cervera, 100 ll. a Manresa, 150 ll. a Balaguer. Quan les 

emissions consecutives no servien per substituir les precedents, s’anaven sumant al total 

circulant. En el moment de retirar els ploms de la circulació, una vila emissora de 

quantitats moderades però continuades podia trobar-se amb la necessitat sobtada 

d’haver de tornar 300 lliures o més (el cas documentat de Manresa de 1494) als 



- 408 - 

 

posseïdors de les monedes municipals. Les ciutats de Vic i Girona, que van fabricar 

menuts d’aram (o de billó en alguna emissió gironina), solien tenir més de 300 lliures de 

moneda pròpia en circulació. Girona arribà a tenir 700 ll. emeses l’any 1489, però no les 

va haver d’abonar totes de cop, al poder-les substituir en part per altres monedes de 

recent encunyació. Segons sembla per l’evidència numismàtica actual, les monedes 

emeses en més quantitat podrien haver estat els senyals d’aram, especialment els de 

Tarragona i els de Tàrrega. És una percepció actual que podria no ser del tot certa i 

producte del fet que, en el seu moment, aquestes monedes no s’haguessin pogut 

recanviar completament i haguessin quedat abatudes i inservibles, amb un únic destí 

final que era anar a parar a les escombraries. No coneixem el volum emès de cap dels 

senyals de gran mòdul. Només sabem que el recanvi dels senyals tarragonins fou 

traumàtic, l’any 1494, i que, després d’haver creat un impost ad hoc per abonar els 

senyals, encara van fer falta 400 lliures més. El que sí sabem és l’import final de 

l’emissió de calderons de Tortosa, en circulació entre 1470 i 1474, la qual es va poder 

retornar a l’autoritat emissora durant un llarg període de temps, i potser per això avui en 

dia aquest tipus monetari és localitza amb més dificultat que no pas d’altres. El Consell 

municipal de Tortosa va haver de recobrar 2.000 lliures en moneda local, la quantitat 

més alta documentada en les diferents emissions locals catalanes del segle XV. 

  El volum més important de moneda emesa l’hem de situar a Lleida, atesa 

l’abundància actual de les pugeses encunyades a dues cares i dels esments documentals 

contemporanis. Malauradament, no se n’ha conservat documentació relativa a la 

fabricació, distribució i recollida. 

 

 

3.3.8. Singularitat i paral·lelismes 

 

  La singularitat del fenomen monetari local català del segle XIV es va mantenir al 

segle XV. És cert, però, que en alguns estats propers a Catalunya, com Castella o 

Nàpols, es poden apreciar algun fenòmens monetaris de protagonisme local. El cas de 

Castella el comentaré al final de tot amb una mica més de detall. Al regne de Nàpols es 

dedueix un cert grau de municipalització de la moneda menuda durant la segona meitat 

del segle XV gràcies a concessions i permisos reials (Grierson / Travaini, 1998: 378). Per 

exemple, la ciutat de Sulmona “has minted Ferrante’s first type of carlino, and had the 

privilege of striking carlini, tornesi and denari confirmed in 1462 but had not exercised 
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until now”, o bé Amatrice “received minting privileges as a reward for its loyalty 

during the recent war”. O quelcom semblant passava a Brindisi, on es va encunyar 

moneda menuda el darrer quart del segle XV. 

  En el capítol anterior he assenyalat l’existència d’alguns casos d’emissió de 

moneda pròpia —municipal o regional— a Menorca, Sardenya i Còrsega durant la 

segona meitat del segle XV. La insularitat de tots aquests casos dificulta el poder establir 

paral·lelismes amb el cas del Principat de Catalunya, però és probable que hi hagués 

alguna relació, encara que fos producte del mimetisme entre territoris sotmesos a un 

mateix sobirà. 

 

  Menorca (Ciutadella i Maó) 

  L’11 d’agost de 1453 Alfons el Magnànim va concedir als jurats i al Consell 

General de l’illa de Menorca la facultat de fabricar fins a 40.000 lliures de moneda nova 

de diners de coure, a Ciutadella (Flaquer, 1970: 195-196). Aquests diners haurien de  

dur la testa reial coronada i les armes reials. S’establí una equivalència de 26 diners 

menorquins per un croat de Barcelona o de Perpinyà, o per un ral de València o de 

Mallorca. Haurien de ser admesos per tota la illa en qualsevol pagament o contracte, 

tant per part dels illencs com per part dels forasters.
436

 Consta la circulació efectiva 

d’aquestes monedes els anys 1457 i 1458 (Ramis 1832). Antoni Ramis havia cregut que 

les emissions de moneda menorquines s’havien iniciat abans de 1425, de resultes de la 

mala lectura d’un document que corregí Joaquim Botet (1909: 239). Segons els 

documents conservats sembla possible que les emissions locals menorquines de 

Ciutadella continuessin durant els primers anys del regnat de Joan II, encara que no s’ha 

conservat cap moneda que dugui el seu nom. 

  El 16 de maig de 1465, Pere de Portugal també concedí llicència monetària a 

l’illa, però aquest cop a Maó, essent l’illa partidària de la Generalitat de Catalunya 

contra Joan II (Flaquer 1970, 200). Es desconeix si aquest permís es va arribar a 

materialitzar. 

 

 

 

 

                                                           
436

 Vegeu la imatge d’un d’aquests diners de coure de Menorca a la p. 593, n. 65.  
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Taula 28 

Cronologia documental dels esments monetaris locals a Menorca (s. XV)
437

 

 

 

1453, 11 agost Llicència reial per a fabricar fins a 40.000 lliures de 

diners de coure. 

1454, 20 maig Revocació de la llicència a petició de Mallorca 

1457, 6 agost Menció documental de 25 lliures de “moneda 

menorquina” 

1458, 3 juliol Menció documental de 7 lliures censals de “moneda 

nova menorquina” 

1458, 23 desembre Joan II reitera l’ordre de cessar les emissions locals 

1460, 20 setembre Segons Bover, Joan II reitera l’ordre de cessament 

anterior 

1464, 15 maig Antoni Solsona és nomenat mestre de la seca de l’illa 

de Menorca 

1465, 15 maig Antoni Solsona es nomenat mestre de la seca de Maó i 

de Menorca 

1465, 16 maig Pere de Portugal atorga llicència per a fabricar a la vila 

de Maó fins a 2.000 lliures de dobles mallorquins, de la 

mateixa llei i tipus que els de Mallorca. 

 

 

  Còrsega (Bonifacio) 

  Com he assenyalat anteriorment,
438

 Jean Malbrunot (2007) havia proposat una 

cronologia preferent pera les fabricacions de moneda local a Bonifacio datable entre 

1282 i 1321. De fet, però, les mencions escrites de moneda de Bonifacio es redueixen a 

la segona meitat del segle XV, i un cas de reaprofitament monetari confirma la circulació 

de la moneda pròpia durant la primera meitat del segle XVI. El cas de reaprofitament 

monetari és precisament la descoberta a la mateixa Còrsega d’un menut de l’Alguer, a 

nom de l’emperador Carles, contramarcat amb una lletra A. Aquesta contramarca també 

apareix en altres monedes de Bonifacio i sembla plausible atribuir-la a Ajaccio, malgrat 

que Malbrunot, per tal de no esmenar la cronologia proposada, l’atribueix a la pròpia 

                                                           
437

 Els esments escrits són extrets d’Antoni Ramis (1832), Joaquim Maria Bover (1885), Joaquim 

Botet (1909), i Joan Flaquer (1970). 
438

 Vegeu la p. 265. 
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ciutat de l’Alguer. La població d’Ajaccio rebé aquest nom el 1492, i no abans, quan era 

coneguda com a Castel Lombardo. En qualsevol cas, la cronologia de la moneda 

algueresa ens situa, com a mínim, al segon quart del segle XVI i l’atribució de la 

contramarca a Còrsega no sembla discutible, atès que no consta la troballa de cap 

exemplar alguerès contramarcat a Sardenya. 

  Les monedes conegudes són quatre prototipus monetaris fabricats a Bonifacio, 

dos dels quals són d’inspiració genovesa i els altres dos de tipologia original, així com 

de dos tipus de contramarques (lletres A i B) que només apareixen a l’illa. A Catalunya 

han aparegut dos exemplars d’un dels tipus de Bonifacio (el tipus de la gran B), que 

Malbrunot (2077, 44) situa abans del 1420 de resultes de l’aparició d’exemplars 

semblants en un estrat arqueològic d’aquesta cronologia. 

  Així doncs, és confirmada l’existència de moneda menuda pròpia a Bonifacio, i 

resta la incògnita de l’existència d’altres actuacions a Ajaccio o Calvi. Malgrat l’indici 

arqueològic esmentat, jo trobo més plausible que aquestes emissions de moneda 

menuda haguessin estat fabricades en el període comprès entre el darrer terç del segle 

XV i el segon quart del segle XVI, i no pas abans, durant la cronologia proposada de 

1282-1420. Les poques mencions escrites de moneda burletti o de Bonifacio 

assenyalades per Malbrunot comprenen únicament el període 1476-1501, i la moneda 

algueresa contramarcada ens remet en ple segle XVI. D’altra banda, el metall de les 

monedes conservades, que s’han demostrat ser de coure pur (entre un 95 i un 99 % de 

coure assenyalat per les anàlisis metal·lúrgiques), també sembla adequar-se millor a les 

característiques dels batiments de moneda menuda fiduciària propis de la segona meitat 

del segle XV. També sembla, atesa la poca documentació escrita coneguda, que 

l’emissió d’aquesta moneda menuda era de caràcter municipal i desvinculada de 

l’administració de l’illa, en mans del genovès Banc de Sant Jordi des del 1453 

(Malbrunot 2007, 66, doc. 6). 
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Taula 29 

Cronologia dels esments monetaris locals a Còrsega (s. XV)
439

 

 

 

1468, 18 de maig 100 lliures 4 sous de moneda “currentis in Bonifacio” 

equivalen a 66 lliures 17 sous de moneda “currentis in 

Ianua”  

1472 1 ducat d’or equival a 82 s. 3 d. moneda de Bonifacio 

1478, 6 de novembre La moneda de Bonifacio és avaluada a la baixa 

respecte a d’altres monedes (15 sous de més per ducat 

en el cas dels burletti, i 7 sous de més per ducat en el 

cas dels novini) 

1479, octubre El Banc de Sant Jordi demana a Gènova que 

intercedeixi i demani als habitants de Bonifaci que no 

fabriquin més moneda pròpia 

1485, 10 de setembre 1 ducat d’or equival a 70 s. moneda de Bonifacio 

1501, 15 de novembre 1 ducat d’or equival a 140 s. moneda de Bonifacio 

 

 

  Sardenya (l’Alguer i Bosa)
440

 

  A l’illa de Sardenya les emissions monetàries de curs general van ser efectuades a 

Bonària (Càller), Esglésies i Càller, consecutivament, des del regnat de Jaume II (1323-

1327). El 1435, l’aleshores vila de l’Alguer obtingué llicència per a emetre moneda 

local. Philip Grierson i Lucia Travaini destaquen que l’emissió fiduciària de l’Alguer 

“was one of the first exemples of a pure copper coinage in modern Europe, anteading 

the Neapolitan cavalli of 1472 and venetian copper bagattini of the Europe. They were, 

however, issued for the special need of small change during the aragonese struggle with 

Nicolò Doria, count of Monteleone, who rebelled in 1434” (Grierson / Travaini, 1998: 

310-311). És a dir, fou la necessitat puntual de moneda fraccionària, en un moment de 

dificultats polítiques, el que motivà l’inici de les emissions locals a l’Alguer. 

Posteriorment, durant el primer quart del segle XVI, la vila, aleshores esdevinguda 

ciutat, tornaria a fabricar moneda pròpia. 

                                                           
439

 Els esments escrits són extrets de Malbrunot (2007), al seu torn extrets de Cancellieri (1997), tots 

ells transcrits en llatí o traduïts al francès actual. 
440

 Sobre les emissions monetàries de Sardenya, i en especial les de l’Alguer, Bosa i Sàsser, vegeu 

les obres d’Eusebio Birocchi (1952), Frederic Udina (1959), Mariano Sollai (1976), Miquel 

Crusafont (1990: 365-368), així com el volum corresponent del MEC (Grierson / Travaini, 1988).  
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  La vila de Bosa també emeté moneda pròpia, de característiques similars a la 

batuda per les autoritats municipals de l’Alguer, durant el regnat de Joan II. Segons el 

MEC, l’emissió tingué lloc entre 1477-1478 i fou d’emergència “when at a difficult 

period in the war between the aragonese ans the marquis of Oristano, Leonardo 

Alagon, the army of the latter had forced the viceroy to leave Cagliari for Barcelona” 

(Grierson / Travaini, 1998: 321; Sollai, 1977: 377). Com assenyala Crusafont, la 

llegenda CIVI BOSE i el fet que alguns d’aquests diners es trobin batuts sobre diners de 

Menorca de coure pur, són un bon indici per a creure en una emissió fiduciària 

plenament municipal (Crusafont, 1997b: 87). 

 

 

  Castella i Lleó 

  Al regne de Castella i Lleó no és documentada cap actuació monetària local 

semblant a les conegudes per Catalunya, Tampoc es coneixen emissions monetàries 

susceptibles de ser considerades emissions locals. En canvi, però, es coneixen diferents 

tipus monetaris menuts que presenten contramarques possiblement relacionades amb 

autoritats locals. Es tracta de cuartillos, maravedisos, i blanques del regnat d’Enric IV 

(1454-1474) que, en algun moment determinat foren assenyalades amb una petita marca 

i dels quals es coneixen uns pocs exemplars conservats de cada tipus. Antonio Roma 

(Roma / Braña, 2010: 37), que identifica fins a 75 marques diferents, opina que es tracta 

d’actuacions efectuades per a verificar la qualitat de les monedes, segurament dutes a 

terme per iniciativa privada. De fet, però, algunes d’aquestes marques són coincidents 

amb elements heràldics propis de les poblacions o de llurs cases de moneda 

reglamentàries (l’escudet amb l’estrip de Valladolid, l’aqüeducte de Segòvia, una g 

gòtica de Granada, una M coronada, etc.). D’altra banda, la moneda menuda no se sol 

contramarcar per assenyalar la seva correcció legal (no és rentable invertir temps en 

certificar una moneda de molt baix valor circulatori), sinó per a certificar-ne 

l’autenticitat (però aleshores l’operació es completa massivament) o per canviar alguna 

de les seves característiques circulatòries (el seu for o la possibilitat de circular un temps 

més del legalment establert). És probable, doncs, que les contramarques responguin a 

actuacions monetàries locals que avui encara no han estat documentades, i que deuen 

correspondre a necessitats puntuals. La troballa, a Granada, d’algunes blanques de 

l’emissió de 1471 (Roma / Braña, 2010: 187-191) contramarcades amb una G gòtica és 
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un indici de que aquestes actuacions van ser efectuades posteriorment a l’any 1492.
441

 

Malgrat aquestes probables actuacions, el control reial de l’emissió de moneda de tot 

tipus a Castella es va mantenir íntegre al llarg dels segles següents. No es coneix cap 

altre emissió monetària municipal a Castella i Lleó, o a l’Espanya que els succeí, fins 

ben entrat el segle XX, l’any 1937, arran de la necessitat de moneda menuda ocasionada 

per l’esclat de la Guerra Civil. 

 

 

 

 

                                                           
441

 Font: Banc de dades de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. 
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3.5. 

Annex. Dades objectives per a la identificació d’emissions 

 He avançat abans que els autors precedents que han assajat d’atribuir les monedes 

d’aquesta època s’han trobat amb obstacles difícils de superar. 

Sisens d’argent 

 En el cas dels sisens d’argent, el problema raïa, sobretot, en atribuir als diferents 

reis (i bàndols) unes monedes que no duen el nom del sobirà, i en interpretar les 

llegendes, no sempre evidents, que duen als reversos. Les atribucions precedents 

pretenien adjudicar cada tipus monetari a un rei i a una població determinada, sense 

comptar la possibilitat de duplicitats. La manera diferent d’interpretar els documents, i 

l’estudi dels encunys de les monedes, proporcionen uns resultats molt distints als 

acceptats generalment. En el cas de Lleida, he pogut provar que dues llegendes de 

revers distintes (ILERDE CIVITAS i ILERDENCIS) corresponen a la mateixa ciutat. 

Quelcom semblant deu passar amb Tortosa, tot i que per a poder afirmar-ho, caldrà 

repertoriar el màxim d’exemplars possibles per a veure si hi ha combinacions d’encunys 

entre uns tipus i els altres, 

3.5.2. Ploms 

 Un cop examinats els documents és plausible pensar que la majoria d’emissions 

de moneda local efectuades des de l’esclat de la Guerra fins al redreç de 1493-1494 van 

fabricades en plom. Com a mínim, la majoria de les fabricades abans de 1483. Aquesta 

consideració canvia completament les creences que es tenien sobre els tipus de metalls 

emprats en aquestes fabricacions. La creença general, que ja he assenyalat en el glossari 

crític,
442

 era que la majoria d’esments monetaris en els que apareixia la paraula “plom”,

calia interpretar-ho com a possibles emissions de llauna o, majoritàriament, de llautó. 

442
 Vegeu la p. 144 i nota 77. 
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En canvi, però, la utilització del llautó només és confirmada documentalment en dos 

casos (Lleida i la Seu d’Urgell) i numismàticament en dos més (Manresa i Vic) que no 

poden ser considerats indiscutibles. 

  Per tant, els intents d’atribució i catalogació de la moneda local del segle XV s’han 

de fer partint de la recerca de la moneda de plom. Aquest tipus de moneda presenta 

diverses dificultats. Una primera dificultat evident és que la mala conservació d’aquest 

metall tou dificulta la identificació d’unes monedes emeses, sovint, en quantitats molt 

reduïdes. Però encara hi ha una segona dificultat més enutjosa. Cal recordar que es 

tracta de les primeres emissions de moneda local, les primeres absolutes a la majoria de 

Catalunya, i les primeres després de més de cent anys a les poblacions de l’antiga zona 

d’influència de la moneda jaquesa. Al ser les primeres, i mancar-ne l’experiència 

fabricadora, les monedes de plom d’aquesta època —almenys les que coneixem— 

presenten unes figures i unes llegendes poc clares, de disseny senzill, amb heràldiques 

poc elaborades, gens fàcils de poder interpretar.
443

 

 

 

3.5.3. Senyals d’aram 

 

Atribució a Tàrrega dels “senyals de Balaguer” 

 

  Les monedes de coure més abundants d’aquest període són uns senyals que duen 

les armes d’Urgell per una cara i les armes de Catalunya per l’altra (Tag-4). Són uns 

senyals que s’assemblen molt a uns altres que duen per una cara l’escut reial, i per l’altra 

un escut partit reial i d’Urgell, envoltat per una llegenda poc clara. Inicialment, Miquel 

Crusafont (1990: 296-297) classificà com de Tàrrega aquests darrers senyals d’aram que 

podrien dur la llegenda TARREGE (Tag-3). Els primers senyals, però, havien estat 

considerats de Balaguer per Joaquim Botet (1909: 384) i Miquel Crusafont continuà 

l’atribució (1990: 96-97). Comparades les monedes i vista la documentació coneguda, cal 

                                                           
443

 Fins al punt que moltes semblen confondre’s amb meres fitxes de joc o d’usos no monetaris i, per 

tant, no susceptibles d’ésser ben fabricades o d’incloure dissenys difícils de reproduir per part dels 

falsificadors. Sobre els diferents tipus de ploms no monetaris vegeu la monografia de Miquel 

Crusafont, Jacques Labrot i Bernat Moll (Crusafont et alii, 1996), especialment en l’apartat de 

ploms incerts trobats a la Península Ibèrica (majoritàriament a Catalunya) on hi poden haver 

exemplars monetaris no identificats barrejats amb peces d’altres usos. 
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ara reatribuir a Tàrrega aquestes monedes considerades de Balaguer. Els indicis deixen poc 

marge de dubte, sobretot ara que sabem que: 

a.- Entre 1466 i 1483 la ciutat de Balaguer fabricà continuadament senyals de 

plom, però no d’aram. 

b.- Després de 1483 no existeix cap document que esmenti els senyals o els diners 

de Balaguer. 

c.- En canvi, sí existeixen documents posteriors al 1483 que parlen de diners i 

senyals de Tàrrega, i els assimilen en igualtat d’importància (i segurament de 

característiques) als senyals de Tarragona. 

d.- Existeix massa similitud entre aquests senyals anepígrafs (Tag-4) i els senyals 

d’aram amb llegenda atribuïts a Tàrrega per Crusafont (Tag-3), de manera que 

semblen tots obrats per la mateixa mà. 

e.- L’heràldica que apareix en els senyals fins ara atribuïts a Balaguer s’assembla 

més a l’heràldica d’altres peces atribuïdes a Tàrrega que no pas a la que apareix 

als senyals de plom de Balaguer que coneixem (vegeu Tag-1). 

f.- Els documents coneguts sobre les emissions de moneda a Tàrrega entre 1483 i 

1486 ens assabenten d’una important emissió de moneda d’aram, feta per un 

calderer. 

g.- Els senyals fins ara atribuïts a Balaguer i els senyals fins ara atribuïts a Tàrrega 

apareixen també amb una mateixa contramarca en forma de triple llir, que no 

apareix en cap altra moneda de cap altra població catalana del moment. No pot 

tractar-se d’una casualitat (Tag-5). 

h.- Aquesta darrera contramarca esmentada també estat atribuïda per Crusafont 

(1990: 86-88) a la vila de l’Albi, una població clarament més propera i 

relacionada amb  Tàrrega que no pas amb Balaguer.
444

 

 

  Pel que fa a la comparació tipològica, vegeu a continuació la il·lustració de la p. 

418. 

 

 
                                                           
444

 De fet, però, l’atribució a l’Albi és poc fonamentada. La contramarca deuria ser conseqüència 

d’una actuació monetària de la mateixa vila de Tàrrega. En el moment de l’atribució, Miquel 

Crusafont només coneixia la contramarca sobre senyals d’aram atribuïts a Balaguer (Tag-5a), i no 

coneixia cap exemplar contramarcat dels atribuïts a Tàrrega (Tag-5b), el primer dels quals el vaig 

publicar en un breu escrit a l’Ardit (Sanahuja, 2004e). 
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Seriació cronològica dels senyals d’aram 

 

  Malgrat la manca de documents explícits, podem assajar establir una ordenació 

cronològica relativa dels senyals d’aram locals batuts el darrer quart del segle XV. 

Abans, però hem hagut d’establir la nova atribució dels senyals de Tàrrega (al paràgraf 

anterior) i també hem hagut de processar el fet que no s’han localitzat notícies relatives 

a la utilització de l’aram, a l’hora de fabricar monedes municipals, de datació anterior al 

1482.
445

 Amb aquestes consideracions podem dividir la majoria de senyals d’aram 

coneguts en diversos períodes consecutius: 

 

 

1
er

 període 1483-1484 

Fonaments: a.- Les notícies documentals esmenten uns “diners” abundants de 

Tarragona i de Tàrrega. b. Joan Caselles va ser empresonat per fer circular uns senyals 

de Tarragona que causaren sorpresa. c.- Els senyals més antics de Tarragona i tots els de 

Tàrrega no es localitzen amb contramarques, excepte en el cas de la del triple llir, 

novament atribuïda a la mateixa vila de Tàrrega. 

 

Emissions:   Senyals antic de Tarragona (Tar-1 i 2) 

      Senyals de Tàrrega (Tag-3 i 4) 

 

 

2
n
 període: 1486-1493 

Fonaments: a.- Les contramarques sobre senyals d’aram es realitzen exclusivament 

sobre senyals de Castelló de Farfanya, de Tarragona modernes, i d’Arbeca antigues, 

emissions que deurien circular coetàniament. b.- Tarragona obtingué una confirmació de 

la llicència per a fabricar monedes l’any 1491. c.- Els senyals de Tàrrega només 

apareixen contramarcats amb el triple llir, fet que podria indicar que l’emissió inicial 

fou retirada de la circulació i substituïda per una de nova contramarcada. d.- El 1494 es 

van donar per acabades les llicències monetàries locals. 

 

Emissions:   Senyals moderns de Tarragona (Tar-3 i 4) 

      Senyals antics d’Arbeca (Arb-1 a 3) 

      Senyals de Castelló de Farfanya (Cas-4 i 5) 

      Senyals contramarcats de Tàrrega (Tag-3) 

 

                                                           
445

 Vegeu les p. 394-395. 
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3
er

 període: 1493-1494 i 1508-1525 (hipotètic) 

Fonaments: a.- Els senyals moderns d’Arbeca no apareixen contramarcats i són 

empremtats amb uns encunys utilitzats al segle XVI per a batre monedes de plom i de 

llautó. b.- El 1493, arran del canvi de valor de la moneda d’or, algunes poblacions 

catalanes com Vic o Girona es  van veure obligades a contramarcar la moneda menuda 

pròpia en circulació per tal d’adaptar-la als nous paràmetres circulatoris. c.- És possible 

que alguna emissió retirada de la circulació l’any 1494 o abans, fos recirculada 

posteriorment, de manera parcial, en algun moment de necessitat puntual, amb l’afegit 

d’alguna contramarca distintiva. 

 

Emissions:   Senyals moderns d’Arbeca (Arb-4) 

      Senyals contramarcats atribuïts a Aitona (Ait-4) 

      Senyals contramarcats de Castelló de Farfanya (Cas-6) 

      Senyals contramarcats incerts (Inc-31 i 32) 

 

  La fabricació de monedes encunyades d’aram requereix una formació més 

dificultosa que no pas la fabricació de peces de plom de llautons incusos a partir d’una 

fina planxa de metall, però menys especialitzada que la fabricació de moneda d’argent, 

la qual necessita un tècnic que conegui els aliatges i llur adequació a la normativa 

vigent. L’aram és un material a l’abast d’artesans i obrers no especialitzats, però alguns 

encunys per a batre els senyals que coneixem han d’haver estat forçosament fets per 

algun especialista. no em refereixo als senyals de Tàrrega, de disseny senzill i efectuats 

per un calderer local, sinó als senyals de Tarragona, Arbeca, Castelló de Farfanya, i 

també a les pugeses d’aram de Lleida. Una proposta de recerca futura sobre aquesta 

qüestió haurà de passar per localitzar aquest o aquests especialistes, que no han de ser 

necessàriament habitants de la població emissora, sinó contractats expressament per a 

una obra concreta, i potser contractats en diferents poblacions amb un marge breu de 

temps. I en una societat com la catalana, avesada al document escrit, és fàcil que tots 

aquests contractes quedessin registrats en els arxius notarials.  
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L’atribució tipològica dels senyals de Tàrrega 

 

Tag-3 i 4 

 

 

 

 

 

 

 

Tag-5a i 5b 

 

 

 

 

 

 

  Deixant de banda els indicis documentals assenyalats més amunt, la reatribució 

dels pretesos senyals de Balaguer a la vila de Tàrrega queda refermada per la 

comparació visual dels dos tipus catalogats, amb i sense contramarca de triple llir. 

Observeu la similitud dels guarniments de la part superior dels escuts de tots quatre 

exemplars. 
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3.4. 

Recapitulació. Àmbit geogràfic i abast cronològic 

 

 

  L’inici veritable i continuat de les emissions municipals catalanes cal situar-lo l’any 

1465. Les emissions del segle XIV havien tingut lloc en un territori determinat per on 

circulava la moneda jaquesa, i per aquest motiu l’exemple no va ser imitat a la resta del 

país, i s’estroncà. En canvi, arran de la guerra contra Joan II (1462-1472), la major part del 

principat de Catalunya quedà monetàriament unificat havent de compartir el curs oficial de 

la moneda barcelonina. 

  Els dos precedents que van possibilitar l’inici de les fabricacions de moneda 

municipal van ser, en primer lloc, la fabricació descentralitzada de moneda de curs general 

fora de Barcelona obligada arran de les necessitats financeres de la Guerra i, en segon lloc, 

el precedent conceptual que significà l’establiment a Perpinyà, durant el regnat de Joan I 

(des del 1395), d’una fàbrica de moneda d’argent i de billó que inicialment pretenia ser de 

curs general però que acaba esdevenint d’estricte curs regional als comtats de Rosselló i 

Cerdanya. 

  Les autoritats municipals de Lleida (1462) i de Girona (1463) van ser les primeres 

que aconseguiren participar de les operacions reials d’emissió de moneda de curs general 

(d’or, argent i billó). La vila de Cervera assajà iniciar un negoci semblant sense èxit (1462-

1465). Finalment, la ciutat de Tarragona va ser la primera en fabricar moneda fiduciària 

d’abast únicament municipal o comarcal, segurament fabricada amb plom, des del 1465. 

L’exemple tarragoní fou ràpidament imitat per tot Catalunya. Les emissions de moneda es 

multiplicaren, sobretot les efectuades en plom, més rarament en llautó (la Seu d’Urgell) o 

aram (Tortosa). 

  Els permisos obtinguts per a fabricar  moneda local es justificaven per les necessitats 

financeres pròpies del context bèl·lic, però també per una estructural penúria de moneda 

menuda de curs general barcelonina que s’havia iniciat a finals del segle XIV, i que 

s’agreujà considerablement cap el 1460. 

  Com que la penúria de la moneda menuda barcelonina no es solucionà acabada la 

guerra, les emissions locals no cessaren, ni es prohibiren. Cap el 1482 es produí un 

creixement de la demanda de noves concessions monetàries, segons es desprèn dels 

documents conservats, coincidint amb la introducció de l’aram com a metall base per a 

fabricar les monedes locals. A partir de 1482 es fabricaren senyals d’aram de gran mòdul, i 
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també menuts petits del mateix metall, en diferents poblacions catalanes. Sovint, els tipus i 

formes utilitzats per a fabricar les monedes s’anaven imitant entre poblacions veïnes, amb 

el resultat que determinades tipologies es poden situar (o cal situar-les) en punts propers 

del mapa. 

  A la ciutat de Lleida, un cop acabada la guerra, continuaren les emissions de 

monedes pugeses, que aleshores ja eren pugeses barcelonines, i no pas pugeses jaqueses. 

Les emissions de pugeses de la postguerra deurien ser molt abundants, atesa l’evidència 

numismàtica actual, més que no pas cap altra emissió monetària local de l’època, seguides 

de lluny de les emissions de senyals d’aram tarragonins i targarins, i dels calderons de 

Tortosa. 

  El 1494 cessaren gairebé totes les emissions municipals per ordre del rei i el desig 

de les autoritats barcelonines, que pretenien redreçar la moneda de billó i d’argent de 

curs general i fer innecessari el recurs a les iniciatives monetàries municipals per tal de 

solucionar el problema de la manca de la moneda menuda. 
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Gràfic 3

Emissions documentades de moneda local a Catalunya  (1400-1499) 

(Excepte Rosselló anteriors a 1490)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
4
0
0

1
4
0
3

1
4
0
6

1
4
0
9

1
4
1
2

1
4
1
5

1
4
1
8

1
4
2
1

1
4
2
4

1
4
2
7

1
4
3
0

1
4
3
3

1
4
3
6

1
4
3
9

1
4
4
2

1
4
4
5

1
4
4
8

1
4
5
1

1
4
5
4

1
4
5
7

1
4
6
0

1
4
6
3

1
4
6
6

1
4
6
9

1
4
7
2

1
4
7
5

1
4
7
8

1
4
8
1

1
4
8
4

1
4
8
7

1
4
9
0

1
4
9
3

1
4
9
6

1
4
9
9

Concessió i/o fabricació Concessió no comprovada Emissió reial descentralitzada Probable emissió (aprox.)



 

 

- 428 - 

 



 

 

- 429 - 

 

 

 

 

 

5 

 

 

EL REDREÇ MONETARI 

 

1493-1555 
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4.1. 

La moneda de curs general al segle XVI 

 

 

 

  La moneda de curs general del segle XVI mereix una atenció i un estudi més 

meticulosos dels que he dedicat a les monedes de curs general dels segles anteriors. El 

motiu és que no existeix cap treball de recerca especialitzat sobre la moneda catalana 

d’aquesta època. La majoria de dades exposades a continuació són inèdites o bé han 

estat publicades per mi mateix en els darrers anys.
446

 El canvi de paradigma respecte 

allò que coneixia Joaquim Botet el 1911 és prou important com per modificar de dalt a 

baix la catalogació i l’ordenació cronològica dels exemplars monetaris coneguts, així 

com també algunes creences seculars que han demostrat ésser producte de la 

imaginació.  

  Per tant, malgrat que la meva recerca sobre la moneda municipal s’atura l’any 

1556, just en el moment que esclatà la segona gran crisi de la moneda menuda 

barcelonina, m’ha semblat imprescindible allargar l’estudi de la moneda de curs general 

fins l’any 1598, just en el moment que, a les Corts de Barcelona, la ciutat obtingué 

permís per a fabricar moneda menuda de coure pur i es decidí a substituir la moneda 

menuda en circulació per un nou model. 

 

 

4.1.1. El redreç monetari de 1493-1494 

 

Antecedents 

 

  Dos anys abans de reunir-se les Corts Generals Catalanes a Barcelona. l’any 1493, el 

Consell de Cent barceloní estava treballant en la futura modificació de la moneda catalana. 

El 26 d’abril de 1491 van escriure al rei per demanar-li que modifiqués el valor circulatori 

de la moneda d’or, atès que la moneda menuda en circulació era de molt mala qualitat, 

farcida d’exemplars estrangers, municipals i sense valor intrínsec.  Com s’ha assenyalat en 

el capítol anterior, al llarg del segle XV, l’elevat preu de la moneda d’or fou un continu mal 

                                                           
446

 Bona part de les aportacions d’aquest capítol, referides a la moneda de curs general, han estat 

avançades en distints articles publicats, majoritàriament a Acta Numismàtica (Sanahuja, 1999a; 

2000a; 2001b; 2003b; 2007a; 2011b). 
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de cap per a les autoritats barcelonines. Inicialment, l’elevat for dels florins d’or, en 

benefici del rei, que era qui els fabricava i se’n lucrava, fou el principal causant de 

l’exportació de la moneda de plata grossa i de la moneda bona de billó. Quan, a mitjans del 

segle, les autoritats aconseguiren rebaixar el for dels florins, el mercat no ho acceptà, 

perquè la moneda de plata i de billó ja havia desaparegut de la circulació i no se’n 

fabricava de nova i, conseqüentment, els usuaris preferien moneda d’or sobrevalorada, 

abans que no pas moneda de billó estrangera de llei dubtosa o moneda fiduciària local. El 

Consell de Barcelona desitjava resoldre aquesta situació per, sobretot, poder tornar a 

controlar la fabricació de moneda de plata i de billó. A finals de 1491 es produí a 

Catalunya un refús popular vers els carlins, la moneda siciliana d’argent, que estaven 

exercint de moneda substitutòria per als valors circulatoris intermedis. A Tortosa és 

documentat que aquest refús deixava la ciutat sense moneda menuda per a completar les 

transaccions quotidianes, com comprar farina o vitualles (doc. 343). El clam demanant 

una moneda sanejada i demanant la circulació normalitzada de totes les denominacions 

necessàries per a la vida ciutadana va arribar amb força a les Corts de 1493 

 

 

La primera sentència (1493) 

 

  El 4 de novembre de 1493 es publicà a Catalunya una Reial Pragmàtica que regulava 

la fabricació i circulació de la moneda d’or (doc. 344). La sentència, que anava signada pel 

rei, ordenava que les seques de Barcelona i Perpinyà fabriquessin principats d’or, de llei i 

pes del ducat de Venècia i amb els tipus amb els que s’encunyava la moneda d’or 

barcelonina, i que es respectés el for oficial de les monedes d’or, tal com es respectava a 

la Taula de canvi de Barcelona; que a les dites seques es fabriquessin croats de plata de 

llei d’onze diners i mig i de talla de 72 peces el marc, així com mitjos i quarts de croat; 

que cada principat valgués 12 croats; que tant els principats com els croats, els vells i els 

nous, circulessin a pes; que no tinguessin curs al Principat ni els carlins sicilians ni altre 

tipus de moneda de plata llevat dels croats, sota pena de confiscació de les monedes; que 

passats quatre mesos, tampoc tinguessin curs al Rosselló i la Cerdanya les monedes de 

plata anomenades parpalloles, ni les dobles de billó; que el rei es reservava per més 

endavant disposar sobre la moneda menuda o de billó i que, mentrestant, no es poguessin 

fer pagaments amb ella de quantitats superiors a un quart de croat (doc. 344). 

Immediatament, els Consells municipals catalans establiren disposicions per tal de fer 
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complir l’ordre d’acceptar la moneda d’argent a pes (docs. 345-346). A Barcelona, s’inicià 

el batiment de moneda menuda de billó, a manera de prova, abans d’oficialitzar-la (docs. 

347 i 350-351). 

  A Vic i a Girona, l’ordre de respectar el for oficial de la moneda d’or obligà a 

contramarcar part de la moneda local en circulació. Els menuts vigatans i gironins havien 

estat inicialment canviats als particulars per pacífics, a raó de 25 sous de menuts per 

cadascun, i per ducats, a raó de 30 sous de menuts per cadascun. Amb la nova normativa, 

els Consells municipals s’haurien vist obligats a recanviar menys menuts per cada moneda 

d’or, en perjudici dels recursos municipals. Per esquivar aquesta obligació, les dues ciutats 

—i potser alguna altra que no coneixem— acordaren contramarcar els menuts per tal 

d’adaptar-los ala nova normativa (docs. 348 i 355). Així, aquell particular que portés 30 

sous de menuts, que és el que abans valia un ducat, hauria de recollir 24 sous de menuts 

contramarcats, que és el que valia un ducat a partir d’aleshores. Els particulars 

continuaven posseint una penyora a canvi dels ducats que havien cedit a la ciutat, i el 

Consell podia mantenir els menuts en circulació sense tornar immediatament els diners 

manllevats, al mateix temps que s’estalviava haver de recanviar els menuts a una 

equivalència desfavorable en el futur. 

  L’ordre reial prohibint fer pagaments en moneda menuda superiors a un quart de 

de croat (6 diners) va obligar a la ciutat de Girona a retirar de la circulació la seva 

moneda municipal (doc. 349).
447

 

 

 

L’embat final 

 

  A finals d’aquell mateix any de 1493 el rei signà una pragmàtica prohibint el curs de 

les monedes falses i retallades i ordenant llur inutilització, i disposant que es publiquessin 

crides a Barcelona i Perpinyà ordenant, sota pena de 500 florins, que tothom portés 

aquestes monedes a la Taula de Canvi i Dipòsits de les respectives ciutats per tal de ser 

tallades i partides (doc. 352). Aquesta disposició era el pas previ per a iniciar la fabricació 

de la moneda de plata. prohibint el curs de les monedes dolentes, les autoritats afavorien 

que l’argent que contenien podria ser reaprofitat a les seques per a convertir-lo en moneda 

nova. L’1 de març de 1494, el Consell de Cent barceloní donà un pas més i publicà una 

                                                           
447

 L’ordre equivalia a establir un poder liberatori de sis diners per a la moneda menuda en 

circulació. 
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ordinació sobre els canvistes, en la qual es prohibia comprar i vendre moneda de plata i 

billó, per tal d’evitar cap moviment especulador abans d’iniciar-se les fabricacions en 

quantitat (doc. 358). 

  A Perpinyà, els cònsols aconseguiren modificar una clàusula de la sentència de 

novembre segons la qual s’ordenava fer efectius tots els pagaments amb la mateixa 

moneda establerta al contracte, i deixar-la sense efecte en el cas de les rendes constituïdes 

en moneda perpinyanesa abans de 1460, ni tampoc en els contractes que, anteriors o 

posteriors a aquesta data, s’haguessin tancat en moneda perpinyanesa, encara que sobre el 

paper hom hi fes constar només la moneda barcelonina. Els cònsols de Perpinyà es feien 

ressò que era costum contractar en moneda barcelonina i fer els pagaments en moneda 

perpinyanesa (doc. 359). 

  A mitjans de 1494, la resolució de continuar amb la reforma monetària ja s’havia 

pres. Abans del 30 d’agost, l’infant Joan de Lanuza, lloctinent reial del Principat, publica 

una crida derogant totes les concessions reials que havien permès la fabricació i circulació 

de moneda local (doc. 361). L’ordre final, però, no es publicà fins el 25 de novembre de 

1494. Aquell dia el rei ordenà al tresorer general fer batre menuts de llei d’un diner i 

catorze grans i de talla de 24 sous el marc, amb les empremtes que solien utilitzar-se amb 

els menuts antigament, oficialitzant, d’aquesta manera, la reforma de la moneda catalana 

de billó (doc. 370). 

 

 

Els objectius del redreç 

 

  El redreç monetari va ésser inclòs per Jaume Vicens Vives (1937: 190-92) dins del 

redreç institucional que el rei Ferran II va protagonitzar a la Barcelona del tombant de 

segle, per bé que l’historiador gironí dedicà molt poques línies a narrar aquest episodi, i no 

s’entretingué a analitzar-ne ni les causes ni les conseqüències. Textualment, Vicenç Vives 

deia que: 

   “el 4 de novembre del 1493 el rei dictà la pragmàtica sobre les 

monedes d’or i del reial argent (sic). Aquesta mesura solucionaria el 

conflicte creat per la depreciació de la moneda forana de Barcelona (sic) i 

la competència ruïnosa dels mercats catalans (sic). Així mateix, establia el 

principi d’un veritable sanejament econòmic, que acabava amb el 

desgavell monetari dels temps anteriors, amb l’abundància de moneda 
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falsificada i devaluada, i amb la diversitat dels tipus ‘menuts’ (sic) de 

moneda que dificultaven i travaven el desenvolupament normal del comerç 

interregional de Catalunya. La publicació d’aquesta pragmàtica promogué 

algunes dificultats, ja que ningú no acceptava la moneda vella, en perjudici 

dels menestrals barcelonins, els quals s’indignaren perquè els botiguers no 

els la volien admetre i ells no podien ni comprar els queviures de primera 

necessitat. A més d’això, la Taula de la Ciutat sofria grans pèrdues en la 

compensació del canvi. Com que l’encunyament de les primeres monedes 

noves a la seca de Barcelona no remeià el mal, perquè, tot seguit, 

desaparegueren del mercat via Girona i el Rosselló, els consellers 

hagueren de disposar diverses mesures, entre les quals ordenar que les 

monedes velles fossin acceptades a pes i que els arrendadors i botiguers 

admetessin els pagaments en l’antiga moneda, comprometent-se la ciutat a 

rescabalar-los de de les pèrdues sofertes, les quals es valoritzaven —i 

únicament tenint en compte les dades fins al mes de desembre de 1493— 

en 450 lliures. Aquestes mesures preses per la ciutat no eren suficients. 

Aleshores es trameté el síndic Cervera al rei, amb l’encàrrec d’obtenir 

llicència perquè Barcelona encunyés tots els ‘menuts’ (sic) que fossin 

necessaris i no únicament les 1.000 lliures atorgades per la pragmàtica. El 

síndic marxà a Saragossa, i allí obtingué l’ampliació de la llicència de  

batre ‘menuts’ (Sic) elevant la quantitat fins a 2.000 lliures, i la supressió 

del curs de les monedes falses. No s’aconseguí, en canvi, l’autorització de 

batre ‘menuts’ (sic) per compte de la ciutat de Barcelona, perquè el 

monarca sostingué que era preeminència reial. La qual cosa, en els 

mateixos termes, dies abans havia estat comunicada als cònsols de la ciutat 

de Perpinyà”.  

  Més enllà d’algunes imprecisions, pròpies de qui no és expert en el tema i tampoc 

veu cap necessitat d’aprofundir-hi, no em puc estar d’introduir una crítica conceptual en 

l’esforç de síntesi que Vicenç Vives efectuà en el moment d’escriure aquest fragment. 

És una crítica que, segurament, es podria ampliar a la resta de temes abastats per 

l’historiador en el seu treball de recerca. La crítica rau en el fet d’utilitzar sempre la 

tercera persona del singular, en el cas del rei Ferran, com a protagonista i actor de les 
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decisions preses sobre qualsevol assumpte, els monetaris inclosos.
448

 Em refereixo, per 

exemple a una frase del tipus: el rei “dictà la pragmàtica... i aquesta mesura 

solucionaria..., etc.”. No vull insinuar que no es pugui utilitzar una expressió semblant 

com a recurs narratiu del tipus “el rei Joan atorgà llicència, etc.”, però en el cas de 

Vicens Vives, es tracta del convenciment d’una correcta actuació personal per part del 

monarca que, a més, desenvolupa durant tota la seva obra.
449

 El redreç monetari fou un 

objectiu col·lectiu que s’assolí després de molts pactes i discussions a les Corts de 

Barcelona de 1493, i que tenia com a màxim beneficiari interessat, el Consell de Cent 

barceloní. Les autoritats municipals barcelonines van ser les autèntiques protagonistes 

del redreç, que estava encaminat principalment al retorn de la fabricació de moneda de 

plata en benefici de la tresoreria barcelonina. La primera pragmàtica del 1493 no va 

néixer amb la intenció de regular l’inici de la fabricació dels principats d’or, com apuntava 

Joaquim Botet (1909: 324), sinó, precisament, regular el retorn a les encunyacions de 

moneda de plata. És a dir, el veritable objectiu de les disposicions de 1493-1494 era poder 

tornar a fabricar moneda d’argent amb normalitat, la qual era fabricada sota responsabilitat 

i benefici del Consell de Cent barceloní, i no del rei. Malgrat l’any de diferència, les 

diferents resolucions es degueren prendre simultàniament, potser deixant a les més 

compromeses un temps d’espera o de prova abans no oficialitzar-les completament. En 

conjunt, les mesures consistien en aplicar l’esmentat canvi de llei en el billó, obligar 

momentàniament la circulació de la moneda de plata a pes, i iniciar la fabricació de 

moneda de plata i de billó a la seca de Barcelona. Des del moment en que es va poder 

oficialitzar el valor de canvi dels tres tipus de moneda en circulació or, argent i billó, de 

manera que cap d’ells quedés descompensat segons l’oferta i demanda del mercat 

internacional, s’obrien les portes, per primer cop en moltes dècades, de la fabricació 

normalitzada de moneda d’argent i de billó. 

                                                           
448

 En aquest parany també hi cau Crusafont quan afirma que “per una banda, tenim les 

modificacions introduïdes pel rei, seguint la constant orientació dels reis catalans en aquest sentit  

(Crusafont, 1982: 136), o “...el rei decidia, però, plenament pel que fa al tipus, llei i pes de la 

moneda barcelonina, disposant, entre altres coses, l’encunyació de menuts amb llei d’un diner i 

mig....” (Crusafont, 1989a: 164). 
449

 I de vegades de manera exagerada, com quan dóna la culpa del desgavell nacional que es trobà 

Ferran, a l’inici del seu regnat, a l’oligarquia corrompuda, i no, per exemple, al malgastador del seu 

oncle (Vicens Vives, 1955) o als autoritaris dels seus pares, però, en canvi, li atribueix 

personalment tots els mèrits del redreç de la ciutat de Barcelona durant el seu regnat: “(A Ferran II 

se li deu) la regeneració d’una Barcelona que ell trobà el 1479 corrompuda per l’oligarquia, 

exhausta de recursos econòmics i destruïda per les parcialitats i les rancors intestines, i que deixà 

ben regida, sanejada econòmicament i en vies de recuperar els camins amples de l’esdevenidor” 

(Vicens Vives, 1937: 414-445). 
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Taula 30 

El redreç de la moneda catalana (1494) 
 

     d: diner, moneda de compte      pxm: peces per marc 

     d*: diner de llei (sobre 12 possibles)    s: sou, moneda de compte 

     mb(t): moneda barcelonina (de tern9   cursiva: valoració de mercat 
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 El 1599 la ciutat de Barcelona rebé la llicència per a fabricar moneda menuda de coure pur sense 

contingut intrínsec (doc. 643). Malgrat tot, les autoritats barcelonines no executaren mai aquest 

permís. La moneda menuda catalana va continuar tenint un mínim contingut intrínsec d’argent. 

Això sí, des del 1600, aquest contingut s’anà reduint progressivament, des de les 120 mil·lèsimes 

inicials, fins a les .007 mil·lèsimes ordenades en certes fabricacions de la Guerra dels Segadors i 

posteriors (1640-1654) (Sanahuja, 2006a). 

BARCELONA 
Anterior al redreç Posterior al 

redreç 

Data vigència 1257-1493 1494-1674 

Llei 

del 

diner 

Predecimal 3 d* (tern) 1 ½  d* (senar)
450

 

Mil·lèsimes .240 .120 

Talla 

del 

diner 

(pxm) 

Argent fi 864 (72 s) 2.304 (192 s) 

Billó 216 (18 s) 288 (24 s) 

Preu unça argent 

9 s mbt (1285) 

13 s 6 d mbt (1407) 

11 s 3 d mbt (1425) 

13 s 6 d mbt (1454) 

18 s mb (1494) 

For oficial  

d’un croat o ral 

12 d (1285) 

18 d (1407) 

15 d (1425) 

18 d (1454) 

24 d (1494) 

For oficial d’un 

ducat o principat 

24 s (1481) 

30 s (1491) 
24 s (1493) 

For oficial d’un 

pacífic 

20 s (1481) 

25 s (1491) 
20 s (1493) 
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4.1.2. L’evolució de la moneda d’or catalana fins el 1578: ducats i principats 

 

  He avançat en el capítol anterior que la documentació m’ha permès fer recular la 

data d’inici de la fabricació dels ducats catalans a l’any 1481. Tradicionalment s’havia 

establert que la data inicial d’aquests batiments calia situar-la el 1493. També he pogut 

refer força bé les dades del volum de producció de moneda d’or a la seca de Barcelona 

durant tot el segle XVI. Els documents ens assabenten que la seca de Barcelona fabricà 

principats o ducats continuadament entre 1481 i 1578. Només ha quedat sense poder 

documentar el total de moneda fabricada en els breus períodes de 1483-88, 1491 i 1493-

1499.
451

 Les dades, extretes dels llibres de comptabilitat de la seca barcelonina presentats a 

les oficines del Mestre Racional, ens assabenten del volum de metall encunyat cada any, 

però no sempre ens informen de quines espècies monetàries es batien en cada moment. 

Així, en una mateixa encunyació, hom podia fabricar una partida de principats, una altra de 

mitjos principats, i una altra d’algun múltiple del principat (és a dir, principats de 2, de 4, 

de 10 o de 20). Les deslliurances de moneda fabricada que esmenten el tipus de moneda 

encunyada entre 1481 i 1566 són les següents: 

 

  -Fabricació de mitjos ducats: els anys 1489-90, 1492, 1508-12, 1534-38. 

  -Fabricació de ducats o principats senzills: 1481-1560. 

  -Fabricació de dobles ducats: els anys 1534-38  

 

  A més, consta la fabricació de dobles ducats els anys 1521, 1522, 1531, 1536 i 1542, 

segons l’evidència numismàtica. La documentació només explicita la fabricació de 

múltiples de principat (peces de 4, 10 i 20 ducats) a partir de 1560, o poc abans, sempre en 

quantitats molt reduïdes. Però és gairebé segur que alguns múltiples de ducat ja havien 

estat batuts abans de l’any 1556, segons es desprèn de l’estil d’alguna de les monedes 

conservades.
452

 

                                                           
451

 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Seca de Barcelona, vols. 1.994 a 2.007. De fet, es tracta de 

documentació que no ha estat mai estudiada però sí que era coneguda a través d’exposicions 

(Monedas hispánicas 1475-1598, Madrid, 1988) i d’inventaris (Udina, 1978). 
452

 La peça de deu principats amb el retrat ancià de Ferran el Catòlic (Crusafont, 2009: n. 3.058) es 

deuria fabricar durant els darrers anys del seu regnat (1510-1516). El quàdruple ducat amb els 

retrats de Joana i Carles i amb les Columnes d’Hèrcules i la llegenda PLVS OVLTRE al revers es 

deuria fabricar entre 1519-1520, arran de l’estada de l’Emperador a les Corts de Barcelona 

(Crusafont, 2009: n. 4.100). Vegeu la imatge d’ambdues peces a les p. 469, tipus. E, i p.471, tipus 

I. 
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  Malauradament no tenim elements per comparar el volum de fabricació de 

moneda d’or de la seca de Barcelona amb el volum de moneda d’or fabricat a les seques 

castellanes en aquest període. La comparació seria interessant per a conèixer amb 

precisió el moment de l’arribada del gran flux de metall americà a les seques 

castellanes. En qualsevol cas, com s’observa a la taula anterior, l’or americà no va tenir 

incidència en l’increment d’encunyacions a Barcelona. De fet, només disposem de 

dades comparatives del període 1567-1578, que queda fora de l’àmbit del present estudi. 

  

 

Gràfic 4 

Mitjana anual de principats fabricats a Barcelona, per dècades (1481-1578) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Seca de Barcelona, vols. 1.994 a 2.007.  

Només 4 anys documentats a la dècada de 1481-1490, i 2 anys a la dècada de 1491-1500 

(Sanahuja, 1999a: 109). 
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Font: ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Seca de Barcelona, vols. 1.994 a 2.007.  

No s’han conservat les dades corresponents a 1483-1488, 1491 i 1493-1499 (Sanahuja, 1999a: 109). 
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Fabricació anual de principats a Barcelona  (1481-1578)
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Taula 31 

Marcs d’or fabricats a les seques castellanes i a Barcelona (1567-1584) 

 
mcas: marcs castellans d’escuts a talla 65 1/3 per marc 

mcat: marcs catalans de ducats a talla 67 per marc. 

 

Sevilla 170.000 mcas 

Toledo  32.500 mcas 

Granada +3.300 mcas 

Segòvia 2.500 mcas 

Valladolid 2.000 mcas 

Conca 84 mcas 

Barcelona 1.100 mcat 

Font: Murray (1995: 203-39) i Sanahuja (1999a). He prescindit de les 

dades relatives a Burgos, molt incompletes. 
 

 

  Amb aquestes dades, i amb les que ens proporciona l’evidència numismàtica, es 

poden distingir tres etapes prou diferenciades en la fabricació i circulació de moneda d’or a 

la Catalunya del segle XVI. 

 

 

Etapa del principat senzill (1493-c.1519) 

 

  L’any 1493 s’oficialitzà la fabricació de ducats —iniciada el 1481— i es batejaren 

amb el nom oficial de “principats”. El rei disposà que cada principat valgués 24 sous o 12 

rals de plata. En aquest període, la seca de Barcelona (i també la de Perpinyà) fabricà 

principats senzills en abundància, mitjos principats, i alguna partida de principats dobles i 

múltiples, empremtant-hi el bust de Ferran II en una de les seves cares. El nom de principat 

no va triomfar fora dels cercles de l’administració, on la gent preferia anomenar les 

monedes simplement ducats. Nogensmenys, a finals del segle XVI, la documentació oficial 

de la seca barcelonina encara continuaria parlant de principats.
453

 La tendència observada a 

Catalunya és que després d’un període inicial en que només es fabricaren principats 

                                                           
453

 Per exemple: ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Seca de Barcelona, 1534-1578, vol. 2.006. 
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senzills (1481-c.1505), se succeí un altre període (c.1505-c.1516) en el qual es dugueren a 

terme fabricacions de múltiples de principat. Aquest fenomen es repeteix als regnes 

d’Aragó, València i Mallorca (Crusafont, 1996a: 107-108). Però mentre en aquests regnes 

la fabricació de moneda d’or s’estroncà al final d’aquest període, la seca reial de Barcelona 

continuà força temps fabricant múltiples de principat. 

  Cal advertir que, al contrari que a d’altres països veïns (com França, per exemple), el 

valor oficial de les monedes catalanes (tant d’or, argent i billó) no va canviar en tot el segle 

XVI (d’altra banda les monedes tampoc no van canviar de llei ni de talla). Ha estat un error 

recorrent considerar que el ducat català va patir diferents apreciacions al llarg del segle 

XVI. Per exemple, Botet (1911: 32) considerava que la marca XXXXII que trobem en alguns 

principats dobles podia correspondre amb el seu valor, expressat en sous. Les Rúbriques de 

Bruniquer, al seu torn, esmenten que l’any 1506 el ducat valia 22 sous (Rúbriques: 136, n. 

74).
454

 Ambdues notícies són errònies. En el primer cas, la marca al·ludida s’ha de 

correspondre a l’any de fabricació de la moneda, i no pas al seu valor.
455

 En el segon cas, 

l’observació del document original (del qual el famós notari Esteve Gilabert Bruniquer 

extragué la notícia), relacionat amb uns pagaments efectuats a Aragó, ens confirma que es 

tracta de l’avaluació del ducat en sous jaquesos i no pas en sous barcelonins. La valoració 

oficial de les monedes, és a dir, aquella emprada a l’administració i a la Taula de Canvi de 

Barcelona, i vinculant per als contractes de censos, resta força ben documentada i 

invariable. Dues sentències del Reial Consell d’Aragó, datades a Valladolid el 2 d’octubre 

de 1557 i a Madrid el 3 d’abril de 1563 establien que les conversions dels distints tipus de 

moneda s’havien de fer al valor respectiu del ducat (doc. 625). Així doncs, per aquest 

període de 1557-1563 (i en la majoria dels casos ho podem fer extensiu a la resta del segle 

XVI), tenim aquests valors oficials de canvi: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
454

 La notícia de les Rúbriques fa referència a: AHCB, Consell de Cent, Registre de lletres closes, 

1505-1508, 5 de juny de 1506. 
455

 Malgrat tot, Miquel Crusafont (2009: n. 4.106) també cataloga la moneda com a “sense data”. 
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Taula 32 

Valor oficial de canvi del ducat segons el Consell d’Aragó (1557-1574) 

 

1 Ducat = 

24 sous barcelonins 

22 sous jaquesos 

32 sous mallorquins 

21 sous valencians 

32 sous perpinyanesos 

12 tarins sicilians 

56 sous calleresos 

11 ½ carlins napolitans
456

 (12 el 1574) 

375 maravedisos castellans 

22 ½ sous navarresos 

 

 

  Això tenint en compte que els ducats encunyats als diversos regnes seguien el mateix 

patró, és a dir que eren equivalents, i també que la moneda menuda pròpia de cada país era 

susceptible de mudar i per tant d’alterar la seva paritat amb el ducat. És el cas de la 

moneda de Perpinyà: com que la seca de Perpinyà va fabricar monedes de billó de distintes 

característiques durant el segle XVI, és lògic deduir que el valor de canvi respecte a la 

moneda barcelonina anés variant al llarg del segle, en relació a la diferent qualitat i 

acceptació de la moneda rossellonesa. Hem de convenir, però, que un principat 

perpinyanès continuaria essent sempre equivalent a un principat barceloní, encara que anés 

variant la seva cotització en sous i lliures rosselloneses. 

 

 

 

 

 

                                                           
456

 Però 11 carlins fins el 1542, i 12 carlins a partir del 1574. No s’ha de confondre el ducat d’or amb el 

ducat de plata napolità, que a la mateixa època es cotitzava a 10 carlins (Cagiati, 1911-1917). 
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Etapa del principat doble (c.1516-1578). 

 

  Aquesta segona etapa es caracteritzà pel cessament de la fabricació de ducats 

senzills, per l’inici del batiment de múltiples de ducat, i pels definitius irrupció i triomf, a 

la Península Ibèrica, de l’escut d’or. Abans, però, de la irrupció de l’escut d’or, la majoria 

de seques de la Corona cessaren de fabricar ducats a causa de la competència creixent de 

l’escut d’or francès i italià. Només Barcelona (i testimonialment Perpinyà) va continuar 

fabricant principats dobles. El cas és que des d’aquest moment la moneda d’or catalana 

quedà estretament lligada a la castellana. D’una banda, els dobles principats barcelonins, 

empremtats amb els busts afrontats de Joana i Carles, s’acosten al referent tipològic dels 

excel·lents dobles castellans. De l’altra, l’absència de noves fabricacions de principats 

senzills fou compensada per l’acceptació en la circulació dels escuts castellans batuts a 

partir de 1537. Els darrers principats senzills barcelonins ens consta que van ser batuts cap 

el 1538, i ja en molt poca quantitat. 

  L’escut d’or fou una moneda inicialment fabricada a França i posteriorment 

adoptada per la primera potència econòmica mundial del segle XVI: Castella. L’escut, 

també anomenat corona, era una moneda de llei de 22 quirats, és a dir menor que la del 

ducat, i amb un pes proper als 3,35 grams. Des de França s’escampà per Itàlia, de manera 

que a principis del segle XVI s’havia convertit en un nou referent monetari internacional. 

L’èxit de l’escut l’hem de buscar en el joc especulatiu d’alguns estats que, amb la compra 

de ducats, sobretot castellans, a baix preu, podien obtenir beneficis al reconvertir-los 

immediatament en moneda de més baix quiratatge. Aquest flux de moneda perjudicava 

Castella, la receptora de l’or americà, i fou el causant que, des de ben aviat, es veiés 

obligada a cessar la fabricació de ducats i adoptar el patró de l’escut d’or com a moneda 

pròpia, des del 1537. El 1518, les Corts de Valladolid ja havien demanat que a Castella es 

batessin escuts en substitució dels excel·lents. El batiment de ducats senzills s’havia aturat 

o alentit a Catalunya, com segurament també a Castella, cap el 1531. El curiós de tot plegat 

és que, mentre que a Castella l’escut reemplaçà totalment el ducat, a Catalunya hom va 

preferir continuar indefinidament la fabricació de múltiples de ducat i acceptar els escuts 

senzills castellans en la circulació del país. Per què aquesta diferència de política? D’una 

banda és segur que la tradicional recança vers els canvis monetaris influïren en que no es 

demanés ni s’obtingués cap privilegi reial que permetés la creació de l’escut català. De 

l’altra, també és possible que hom hagués convingut que la moneda d’or fabricada a 

Barcelona, en poca quantitat, es destinés majoritàriament a la seva exportació, és a dir, a 
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comprar productes manufacturats de països estrangers on els ducats d’alta llei serien més 

ben rebuts que no pas els escuts, i que, pel que fa a la circulació quotidiana de moneda, es 

permetés la massiva introducció d’escuts castellans i francesos.  

 

 

Els ducats de Perpinyà 

 

  A hores d’ara només coneixem unes poques dades sobre la fabricació de ducats d’or 

a la seca de Perpinyà. Des de l’any 1493 i durant el anys, incerts, en que Huguet Tardiu fou 

mestre de la seca de Perpinyà, es bateren poc més de 39 marcs de principats.
457

 És 

probable, doncs, que l’inici del batiment de ducats a Perpinyà fos resultat de la pragmàtica 

sobre la moneda d’or i d’argent de Ferran II d’aquell mateix any. Pedro Cornago, que fou 

regent del mestre de la seca de Perpinyà els primers anys del regnat de l’emperador, també 

féu batre principats i principats dobles. Entre 1527 i 1530, el nou mestre de la seca 

perpinyanesa, Joan Salrà, també va fer batre certa quantitat de principats:
458

 

  Consta que la talla real dels ducats fabricats per Joan Salrà era de 67 ducats i mig per 

marc. La fabricació de moneda a la seca de Perpinyà es trobà més d’un cop sota la sospita 

d’efectuar-se fraudulentament. El 1532, per exemple, el Mestre Racional ordenà que 

s’assagés la qualitat dels principats dobles perpinyanesos (doc. 516), i en més d’un cop va 

haver de multar el mestre de seca Joan Salrà per no presentar correctament els comptes de 

la fabricació (docs. 471, 512). L’evidència numismàtica ens assenyala l’existència de 

principats senzills perpinyanesos batuts amb el bust de Ferran el Catòlic, que podrien 

correspondre exclusivament al regnat d’aquest monarca, i principats dobles batuts a nom 

de Joana i Carles i datats de l’any 1522. Es tracta de peces molt escasses que indiquen una 

fabricació molt poc abundant. 
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 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Registre de certificacions, lletres citatòries, vol. 713. 
458

 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Seca de Perpinyà, vol. 2.018. 
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Taula 33 

Quantitat de marcs d’or encunyats a la seca de Perpinyà entre 1493 i 1531 

 

m: marcs   (r): regent   u: unces 

 

Mestre de seca Data 
Principats 

senzills 

Principats 

dobles 

Huguet Tardiu 1493 39 m. no 

Joan Paulet ? ? no 

Pedro Cornago (r) v. 1516 Emissió segura Emissió segura 

Guerau Joan Buiges v. 1518 a 1522? ? Emissió segura 

Joan Salrà 19.12.1527 8 m 4 u 

04.12.1528 3 m 4 u 

21.01 a 24.12.de 1529 3 m 4 u 18 m 

27.01. a 20.07 de 1530 no 12 m 

20.07.1530 a 09.02.1531 no 5 m 2 u 

 

 

Sobre la pretesa existència de l’escut d’or català 

 

  La seriació cronològica proposada de l’or català del segle XVI planteja de seguida 

dos conflictes amb els estudis anteriors sobre la dita moneda. D’una banda, he observat 

que l’escut no fou acceptat com a moneda pròpia de Catalunya durant el segle XVI i que, a 

més, la fabricació de principats es perllongà fins l’any 1578, ja durant el regnat de Felip I. 

Aquestes dues consideracions constitueixen una novetat i mereixen que els dediqui un 

tractament diferenciat. 

  És generalment acceptat que l’escut fou la moneda d’or característica i hegemònica 

a la Península Ibèrica de la segona meitat del segle XVI, en detriment del ducat d’or. 

Aquesta percepció és força correcta, atesa la importància de les emissions d’escuts a 

Castella a partir de 1537 i el final de les emissions de ducats en aquell mateix regne, l’any 

1543.
459

  Ara bé, cal defugir les posicions maximalistes com, sobretot, la difosa arran dels 

                                                           
459

 Sobre la política monetària castellana, i la substitució dels excel·lents d’or pels escuts, vegeu 

Javier de Santiago (2000). 
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treballs de Felip Mateu Llopis. Aquest autor creia que, des del 1534, totes les monedes 

encunyades a Espanya ho van ser seguint el patró de l’escut d’or.
460

 Per tal de justificar el 

seu argument Mateu va situar la gènesi dels escuts espanyols (sic) a Barcelona. La pretesa 

adopció de l’escut com a moneda oficial de Catalunya és una informació recorrent que cal 

desmentir. La creença tradicional ha consistit en pensar que, ja durant el segon quart del 

segle XVI, els catalans optaren per rebutjar el ducat i acceptar l’escut d’or com a moneda 

pròpia. Com que el 1535 s’encunyaren escuts (entre d’altres monedes) a Barcelona per tal de 

proveir l’expedició de Carles I a Tunis, aquest any havia de marcar l’inici de l’era de l’escut 

a Catalunya (i de retruc a tota Espanya). Felip Mateu deduïa, doncs, que des d’aleshores 

hom va deixar de fabricar ducats a Barcelona i, per tant, si des d’aleshores es va fabricar 

moneda d’or, deuria ser la que avui confonem com a castellana (!).
461

 Textualment, Felip 

Mateu deia que "la moneda de oro corriente [en Barcelona] fue el escudo en todo el resto 

del siglo XVI", o que "desde 1534 la moneda de oro [de Barcelona] se ajustaría al peso y ley 

de los escudos" (Mateu Llopis, 1945a: 20 i 30). Mateu Llopis va defensar aquesta tesi fins 

al final, com es pot observar al catáleg de l’exposició del Banc d’Espanya commemorant el 

500 aniversari del descobriment d’Amèrica (Mateu, 1987b) i per això continua vigent en 

moltes obres de síntesi.  

  És clar que la recerca de Mateu devia agradar en el context polític de l’Espanya de 

l’any 1945. No hi ha res més unificador que una Barcelona capdavantera en el procés de 

creació d’una nova unitat monetària “nacional”: l’escut espanyol. Però els escuts batuts a 

Barcelona l’any 1535 eren escuts estrangers, amb tipologia imperial i, a més, destinats a 

circular fora del país. És irracional elevar a categoria la simple anècdota d’una fabricació 

puntual destinada a una empresa militar. Cal afegir, encara, que a Catalunya ja s’havien 

batut escuts d’or estrangers al segle XV, per ordre de Joan II,
462

 i probablement des de molt 

abans, des del regnat de Pere el Cerimoniós (Sanahuja, 1996a: 147-160). Però, òbviament, 

totes aquestes encunyacions puntuals no responien a cap intent de canvi monetari. La seca 

                                                           
460

 Mateu Llopis no fou, però, el primer en caure en aquest error. Earl J. Hamilton (1934: 69) ja 

concloïa que: “en Cataluña se había empezado a acuñar el escudo anteriormente (que en Castilla, 

en 1535)”. 
461

 Sense ni raonar-ho, Mateu Llopis (1945a: 24) assenyalava que cada escut d’or batut el 1534 (sic) 

a Barcelona valia 12 sous barcelonins, circumstància que és impossible, atès que aleshores un 

ducat valia 24 sous. En aquest treball, Mateu descriu escuts d’or castellans de distintes seques (i de 

distintes emissions del segle) i les inclou en un apartat titulat “Descripción de las coronas o 

escudos de 1535”, on accepta com a possible un fet irracional: “si las piezas conocidas fueron 

labradas en Barcelona en 1535 con las marcas respectivas, B (Burgos), puente (sic) (Segovia), T 
(Toledo), S (Sevilla), venera (La Coruña), o en las ciudades a que se refieren las siglas, es cuestión 

que no puede resolverse fácilmente” (Mateu Llopis, 1945a: 26-27). 
462

 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Seca de Barcelona, Reg. 1993/2, de 1477.  
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de Barcelona encunyà continuadament ducats d’or entre 1481 i 1578, per bé que en poca 

quantitat, però no encunyà cap partida d’escuts fins l’any 1599, i aleshores en una 

conjuntura molt especial. Mateu no es desencoratjava davant del fet de la inexistència de cap 

escut d’or català atribuïble al segle XVI en els monetaris coneguts. A l’inrevés, per tal de 

provar que la seca de Barcelona havia batut escuts castellans dels del 1535, recorregué a 

interpretacions molt personals. Així, afirmava que l’any 1546 el Consell de Cent barceloní 

havia pagat una quantitat a un argenter per la feina d’haver fabricat 2.400 encunys per a fer 

escuts (Mateu Llopis, 1945a: 30). A part que és evident que el nombre de pretesos encunys 

resultaria excessiu per a qualsevol fabricació de moneda, la lectura del document original 

(doc. 579), ben interpretat per Miquel Crusafont, ens assabenta que el que l’argenter havia 

fabricat eren pilons d’escut, és a dir, jocs de pesals per a pesar les monedes a la Taula de 

Canvi (Crusafont, 1999a: 127, doc. 96). Coherentment, Mateu Llopis (1945a: 27) proposà 

reconsiderar alguns dels escuts d’or castellans coneguts (de les seques de Burgos, Sevilla, 

Toledo, etc.) com fabricats a Barcelona. Un cop establerts aquests paràmetres, i amb la feina 

feta, sentenciava: “ya el resto del reinado de Carlos no ofrece interés numismático (des del 

1535!)” (Mateu Llopis, 1945a: 31).  

  És cert que els escuts castellans, des dels inicis de les emissions i durant tot el segle 

XVI, circularen a Catalunya. Ara bé, Felip Mateu deduïa precipitadament, sense cap 

document explícit, que l’escut Castellà havia esdevingut la moneda oficial catalana i que, a 

més, això havia esdevingut en una data tan reculada com l’any 1535. No tots els autors que 

han tractat sobre la moneda catalana han seguit Mateu Llopis sense esperit crític. Pierre 

Vilar (1968: II, 278) i Miquel Crusafont (1996a: 109), per exemple, coincidien en creure que 

Catalunya abandonà el ducat com a moneda pròpia durant el segle XVI, però dubtaven que 

això hagués succeït l’any 1535.
463

 Ja hem vist anteriorment que l’any 1562 (és a dir gairebé 

30 anys després de la data proposada per Mateu) el Consell d’Aragó continuava considerant 

que les reduccions de les diverses monedes s’havien de fer segons el ducat moneda de 

compte, i no pas segons l’escut. 

  A Catalunya, la fabricació de ducats continuà fins el 1578, i no es van fabricar els 

primers escuts castellans fins l’any 1599, seixanta-quatre anys després del que havia 

pontificat Mateu Llopis. Aquests escuts, fabricats entre 1599 i 1602 (Sanahuja 2003b; 
                                                           
463

 De tota manera, Pierre Vilar considerava l’any 1535 com a fita de l’abandonament del patró del 

ducat en conclusions com: “...hom s’adona que a la fi del segle, la Taula [de Barcelona] guardava una 

seriosa reserva de velles monedes d’or: pacífics i ducats (nova raó per a situar abans del 1535 el bon 

moment de l’atracció castellana)”. És a dir, Pierre Vilar, seguint Payson Usher (1943), continuava 

creient que els ducats s’havien d’haver acumulat forçosament a la Taula de Canvi abans de l’any 

1535, que es la data que Mateu proposava com a límit de la fabricació de ducats. 
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2011b) i a partir de 1653 (Sanahuja, 200d) eren de tipologia completament castellana. 

Només cal observar els exemplars d’aquests escuts que han perviscut el pas del temps per 

comprovar que es tractava d’emissions particulars, fetes sense cap mena d’adscripció 

catalana i amb l’única intenció d’imitar la moneda castellana del moment. Es tracta, doncs, 

d’escuts castellans fabricats a Barcelona, però no pas d’escuts catalans. De fet, Catalunya 

mai va abandonar el ducat per l’escut. Arribats a aquest punt cal distingir la naturalesa de 

l’emissió d’escuts d’or a cadascun dels estats peninsulars. Els regnes de Castella, València, 

Mallorca i, residualment, Aragó, adoptaren l’escut d’or com a moneda pròpia. Navarra 

també ho va fer al segle XVII. Però Catalunya no ho va fer mai. És per això que existeixen 

escuts castellans, escuts valencians, escuts mallorquins, però no pas escuts catalans. Cada 

regne va fabricar les seves monedes amb una tipologia pròpia. Però a Catalunya, que no 

adoptà mai l’escut com a moneda pròpia, les emissions es van fer segons els tipus castellans, 

i només en el moment propici per a dur-les terme. I és que Catalunya no podia fabricar 

escuts ni cap altra moneda d’or diferent al ducat sense l’aprovació explícita del rei i les 

Corts. Entre 1599 i 1603 es permeteren diferents encunyacions d’escuts castellans 

d’imitació, segurament a iniciativa de particulars, que foren sempre puntuals i encara més 

reduïes que les emissions de ducats, condicionades a l’aprofitament d’un volum limitat d’or 

depositat a la Taula de Barcelona. En ple segle XVII, quan la seca de Barcelona va poder 

tornar a emetre moneda d’or en quantitat, va encunyar trentins, és a dir dobles ducats, a 

partir de l’any 1619, i terços de trentí, des de poc abans, el 1618 (Botet, 1911: 61-63). 

Paradoxalment, Mateu Llopis tenia raó quan suggeria buscar entre els escuts castellans els 

batuts a Catalunya. 

  Els primers escuts peninsulars es van fabricar a Castella a partir de 1537, a València 

des del 1544, i a Mallorca des del 1558. Però a diferència de Castella, i a semblança de 

Catalunya, els regnes de València i Mallorca no van abandonar el patró del ducat fins a 

principis del segle XVII. Coneixem emissions de ducats a València (físicament o mitjançant 

documentació escrita) a finals del segle XVI i a Mallorca el 1606 (Sanahuja, 2007b: 35-36). 

A Navarra i  Portugal no es va fabricar ni un sol escut d’or durant el segle XVI.
464

 Per tant, és 

certa la percepció de l’hegemonia de l’escut d’or (castellà sobretot) al segle XVI peninsular, 

però matisant-ne l’abast i defugint les generalitzacions perilloses de Mateu Llopis. Un matís 

important d’aquesta hegemonia és el fet que, si bé a Castella es van deixar de fabricar ducats 

                                                           
464

 Segons es desprèn de les catalogacions de Miguel Ibáñez i Javier Bergua (2001), i del recull 

documental de Jorge Marin de la Salud (1975), en el cas de Navarra, i del catàleg crític d’Augusto 

Carlos Teixeira de Aragão (1874), en el de Portugal. 
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ben aviat, el seu ús com a moneda de compte va ser constant i de caire oficial durant tot el 

segle XVI i part del XVII, a l’igual que a Catalunya.
465

 

 

Taula 34 

Primeres emissions d’escuts propis a la península Ibèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 35 

Emissions de moneda d’or a la Catalunya moderna 
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 Per exemple, l’any 1618, les Corts castellanes autoritzaren al rei a fabricar un milió de ducats de 

moneda de coure de 2, 4 i 8 maravedisos (Santiago, 2000: 79). 

Castella 1537 

València 1544 

Mallorca 1558 

Aragó 1576? 

Portugal 1642 

(cruzado) 

Navarra 1652 

Catalunya Mai 

DUCATS 
ESCUTS 

CASTELLANS 

1481-1578 --- 

--- 1599 

--- 1602-1603 

1618-1637 --- 

1641 1641 

--- 1653-1656 

--- 1672-1684 

--- 1699-c.1705 
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Etapa del “doble excel·lent” (c.1556-1578)  

 

  Després de saber que la seca de Barcelona encunyà continuadament principats des 

del 1481 fins el 1578, calia poder identificar les monedes resultants d’aquestes 

encunyacions. Els documents ens assabenten que, a partir del 1560, les monedes novament 

fabricades eren sobretot principats dobles, però també peces de 4, 10 i 20 principats. En un 

principi, cap moneda d’or coneguda s’ajustava a aquestes informacions. Els múltiples de 

ducat a nom de Ferran el Catòlic es poden ubicar perfectament durant el regnat d’aquest 

monarca i, per tant, no es coneixien quins principats dobles podien correspondre al regnat 

de Felip I. Com que les fabricacions de principats posteriors a 1556 esmenten l’existència 

dels múltiples de principat, calia cercar si cap d’aquestes monedes havia perviscut fins als 

nostres dies. Fou una sorpresa observar que en diversos catàlegs numismàtics (comercials i 

de subhastes públiques) apareixien diversos exemplars d’un únic tipus monetari que solia 

esser classificat com a “10 ducats” o “5 trentins” (sic) de Felip II, el qual que podia ajustar-

se a les característiques buscades. L’autenticitat d’aquestes peces, que no duen data, és 

confirma pel fet de trobar-se diversos exemplars, algun dels quals formant part de 

col·leccions antigues, com la de Vidal Quadras (Crusafont, 2009: n. 4244; VQR: n. 6483). 

D’entrada, l’atribució recorrent al regnat de Felip II però amb la denominació de 5 trentins, 

proposada per alguns comerciants, era improbable, atès que no constava enlloc la 

fabricació de múltiples de trentí durant el segle XVII. És cert, però, que en relació a aquesta 

qüestió, existia la dificultat de la comprovada similitud del tipus al d’alguns trentins que 

tradicionalment hom havia classificat com a pertanyents al segle XVII. Inicialment vaig 

pensar si podia ser que els anomenats trentins sense data fossin en realitat principats dobles 

dels primers anys del regnat de Felip I. Aquesta hipòtesi, però, es complicà al comprovar 

que les emissions de trentins del segle XVII s’iniciaren l’any 1619, tres anys abans de que 

se’ls afegís la data a les monedes, a partir de 1622. És a dir que cabia la possibilitat que tots 

els trentins sense data haguessin estat fabricats entre 1619 i 1622, circumstància que 

hagués dificultat la hipòtesi d’adscriure la peça de 10 ducats a Felip I. Finalment, però, 

vaig observar l’existència de dos tipus de trentins sense data lleugerament diferents 

entre si i que, per tant, podrien pertànyer a dos moments cronològics distints: 

1.- Els uns duen una o dues estrelles de vuit puntes a l’anvers, i presenten la cua de 

l’àliga imperial molt ben acabada al revers. 
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2.- Els altres duen dues estrelles de sis puntes i presenten la cua de l’àliga 

esfilagarsada. 

  Les peces conegudes de 10 ducats, a les que m’he referit abans, no duen estrelles 

però el seu estil s’assembla força al del primer grup de trentins. Si afegim que de mitjos 

trentins sense data només se’n coneixen dels que corresponen al segon grup (és a dir dels 

que duen estrelles de sis puntes) i que entre 1556 i 1578 no es bateren principats senzills 

(equivalents al mig trentí), aleshores podem convenir que és probable que els anomenats 

fins aleshores trentins sense data i amb estrelles de vuit puntes fossin efectivament els 

principats dobles batuts durant el regnat de Felip I. El fet de trobar aquestes monedes 

contramarcades durant la Guerra dels Segadors (1640-1652) no hauria de representar cap 

inconvenient per a la hipòtesi, ja que pocs anys després de cessar la fabricació de 

principats, el 1578, la Taula de Canvi de Barcelona emmagatzemà una gran quantitat 

d’aquestes peces i no les retornà a la circulació fins ben entrat el segle XVII. 

  En resum, la solució proposada és sorprenent, però irrefutable. La seqüència 

d’emissions de moneda d’or a Barcelona va ser la que segueix: A partir d’una data 

indeterminada, vers el 1560, després de la mort de l’emperador Carles, hom va optar per 

canviar les empremtes dels principats dobles batuts a Barcelona. A partir d’aleshores, la 

referència a la moneda castellana fou total. Les noves monedes es fabricaren exactament 

iguals als antics excellents dobles castellans (que aleshores ja no es fabricaven a Castella), 

amb els retrats dels Reis Catòlics i les mateixes llegendes emprades anteriorment a les 

seques de Toledo o Sevilla. També es retornà a la fabricació de múltiples de ducat (peces 

de 4, 10 i 20 principats) que no diferien gaire dels múltiples d’excel·lent batuts a Castella 

abans del 1537. Cal destacar que l’emissió de principats dobles durant el regnat de Felip I 

fou reduïda en comparació amb la producció de les seques castellanes, però no pas 

testimonial. Tal com podem observar al quadre anteriorment mostrat, entre 1576 i 1578 es 

bateren més de 1.000 marcs d’or equivalents a 33.500 principats dobles. Segons aquesta 

classificació ens falta per conèixer encara els principats de 4 i de 20 batuts durant el 

regnat de Felip I, òbviament en quantitats menors que no pas els principats de 10. 
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Taula 36 

Característiques físiques de la moneda d’or del segle XVI a Catalunya 

 

 

 Llei Pes 

 Predecimal Decimal Peça Or  

Ducat d’or 23 ¾  quirats .990 mil·lèsims 3,50 g 3,46 g 

Escut d’or 22  quirats .917 mil·lèsims 3,38 g 3,10 g 

 

 

 

4.1.3. L’evolució de la moneda d’argent catalana fins el 1584: rals, sous i sisens 

 

  El redreç de 1493-1494 marcà l’inici del batiment de croats a nom de Ferran II, 

que des d’aleshores s’anomenarien generalment “rals”. Junt a aquests rals la seca de 

Barcelona va tornar a poder encunyar divisors, en forma de mitjos rals (“sous”) i que 

quarts de ral (“sisens”). La identificació i ordenació de tots aquests tipus monetaris és 

quelcom que ningú havia pogut resoldre, sobretot per les dificultats generades per 

l’existència de diversos estils en els retrats empremtats a les monedes que duen el nom 

de Ferran el Catòlic, i per la manca de documentació explícita que pogués resoldre els 

dubtes plantejats en el transcurs de la catalogació numismàtica. Així, per exemple, una 

pregunta que calia respondre era: fins quan es van batre aquests croats a nom de Ferran? 

Joqauim Botet, estranyat de no trobar monedes barcelonines a nom de Carles I, cregué que 

la moneda de plata que circulava a Catalunya durant el segle XVI era la castellana (Botet, 

1911: 33). Octavio Gil Farrés (1958: 66), més prudent, creia que el més probable era que, a 

Catalunya, hom continués utilitzant la moneda de plata autòctona, de regnats anteriors. 

Miquel Crusafont (1996a: 106) es fixà en la circulació de moneda de plata a la Catalunya 

del segle XVI i arribà a conclusions semblants a les de Gil Farrés: establí que la moneda 

castellana circulava en abundància, però sobretot en forma de múltiples de ral. La qüestió 

pendent era determinar en quina data havien estat fabricats els darrers croats que 

circulaven a Catalunya durant el segle XVI i si la seca de Barcelona havia renunciat a 

monedar argent a partir d’una determinada data. Al cercar aquestes respostes va aparèixer 

una nova sorpresa: l’any 1584 encara es batien croats a Barcelona amb l’empremta 

tradicional, és a dir amb el retrat de Ferran el Catòlic. Des del 1969 es coneixien croats a 
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nom del rei Catòlic que duen la data 1545, i per aquesta circumstància hom havia acceptat 

que durant el regnat de Carles I s’havien fabricat, segurament en poca quantitat, monedes 

amb el tipus immobilitzat. Ara bé, la nova data final per al batiment de croats a nom de 

Ferran el Catòlic, el 1584, supera amb molt les hipòtesis proposades pels estudiosos. 

Concretament, he documentat que entre 1561 i 1584 (durant el regnat de Felip I) la seca de 

Barcelona encunyà 40.335 marcs,
466

 equivalents a poc menys de tres milions de croats 

encara a nom de Ferran el Catòlic.
467

 

  No disposo de dades que ens assabentin del volum de moneda de plata fabricada a 

Barcelona durant el segle XVI. L’evidència numismàtica ens assenyala una molt abundant 

fabricació de moneda a principi de segle, però no pas en dècades posteriors. Només he 

retrobat les dades relatives a la fabricació de croats entre 1561 i 1584, en una època en la 

que l’argent castellà ja s’havia convertit en quelcom d’habitual a la circulació monetària 

catalana. 

 

Gràfic 6 

Fabricació de rals d’argent a Barcelona (1561-1584) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Seca de Barcelona, vol. 2.007. 
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 ACA, Mestre Racional, Seca de Barcelona, vol.2007. 
467

 La documentació és força clara en el fet que els primers croats a nom de Felip no es van 

començar a encunyar fins el 1595. D’altra banda, els croats de Felip II sense data que apareixen 

repertoriats en alguns catàlegs no semblen existir. 
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Ordenació cronològica. 

 

  A l’igual que amb els principats d’or, he hagut de reordenar el catàleg de la moneda 

barcelonina d’argent del segle XVI. Aquest ordre l’he establert a partir de la convicció, 

recolzada pel suport documental, que a Barcelona no s’havia fabricat cap croat a nom de 

Ferran abans del 1493, però que se’n fabricaren efectivament fins l’any 1584. Per tal 

d’acurar la seriació d’aquestes monedes he partit de dos fonaments sòlids: l’obra 

valuosa d’Antoni Badia (1969) i les dades proporcionades per l’anomenat “tresor de 

Sant Pere de Rodes”.
468

 

  Badia estudià i catalogà un conjunt de 274 croats i divisors a nom de Ferran el 

Catòlic. Establí 24 tipus segons el valor i les varietats en la llegenda, retrat, etc. de les 

monedes. La seriació tipològica de Badia també pretenia seguir una seriació 

cronològica. El catàleg de Badia ens proporciona una sòlida base, malgrat que alguns 

dels seus aspectes concrets siguin discutibles. 

  El tresor de Sant Pere de Rodes, la datació del qual no és segura,
469

 conté croats 

barcelonins de tots i de cadascun dels primers cinc tipus de croats descrits per Badia i 

també exemplars dels quatre primers tipus de croats de Perpinyà. Tots convindrem, 

doncs, que els cinc primers tipus de Barcelona i els quatre primers tipus de croats 

perpinyanesos descrits per Badia han de ser necessàriament anteriors a la data 

d’ocultament del tresor de Sant Pere de Rodes, i la resta de tipus poden ser possiblement 

posteriors. 

  Quins són els tipus que descriu Badia i que apareixen al tresor de Sant Pere de 

Rodes? En línies generals són: 

 

  a.- Tipus I a IV de Barcelona: Es tracta d’un conjunt de croats molt similars entre 

sí, les característiques principals dels quals són un retrat jove del monarca, amb cabell 

més o menys ondulat, la presència de dos punts sobre la corona reial, i la llegenda 

                                                           
468

 El tresor de Sant Pere de Rodes ha estat publicat recentment per Maria Clua i Teresa Marot (Clua 

/ Marot, 1999). 
469

 Les autores de l’estudi del tresor apunten al període 1520-1535 com a data d’ocultament. Ara bé, 

no és forçós que el conjunt de monedes d’or i el de monedes de plata, dispars en quant al contingut, 

corresponguin a una mateixa data de formació i ocultació. Pel que fa a l’or em sembla raonable una 

data d’ocultament propera al 1520, atès que al tresor no apareix cap doble principat a nom de Joana 

i Carles i que la moneda que assenyala la cronologia límit de l’ocultament és un escut d’or de 

Francesc I batut entre 1516 i 1540. Com he dit, però, la datació dels dos conjunts pot ser diferent, 

segurament més reculada pel que fa al de la plata, al no haver-hi croats de Perpinyà amb retrat 

ancià. 
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BARCKNONA al revers. Cal advertir, però, que discrepo de la diferenciació proposada 

per Antoni Badia  respecte a aquests quatre primers grups. Ho comentaré tot seguit. 

  b.- Tipus V de Barcelona: Es tracta d’uns croats força rars que presenten un retrat 

no tant jove i quatre punts sobre la corona reial, que és de cinc florons segurament 

perquè l’autor dels encunys es va confondre amb les corones utilitzades per als 

principats. 

  c.- Tipus XXI a XXIII de Perpinyà: Són quatre grups de croats, distints entre sí, però 

que tenen una característica similar: la presència d’un retrat reial jove. 

 

  I els tipus de croats descrits per Badia que no apareixen a Sant Pere de Rodes són: 

 

  d.- Tipus VI a VIII de Barcelona. Els croats d’aquests grups es caracteritzen 

principalment per tenir dos glòbuls sobre la corona, i no pas dos punts. El tipus VI du un 

retrat renaixentista, amb els cabells molt fins. El tipus VII, que és el més corrent dels 

tres, du un retrat adjectivat com a adust per Miquel Crusafont (1982: n. 529-C). El tipus 

VIII du un retrat més tosc, amb els cabells llisos. 

  e.- Tipus Xa i Xb de Barcelona: Són croats escassos, d’un estil molt tosc, els 

primers dels quals duen la data (1545) sobre la corona de l’anvers. 

  f.-  Tipus XXIV de Perpinyà: És un grup de croats que duen un retrat ancià del 

monarca. 

 

  Sabent això, els criteris per a reconstruir la seqüencia d’emissions de moneda de 

plata a la seca de Barcelona i de Perpinyà són els següents: l’estil del retrat que apareix 

a les monedes, la correspondència entre rals senzills i divisors, i la identificació d’altres 

marques que puguin aparèixer a l’empremta de les monedes, inclosos l’epigrafia i el 

tipus de llegendes. 

  Al descriure els tipus de Badia que apareixen al tresor de Sant Pere de Rodes 

destaca la importància de l’estil del retrat de Ferran II que apareix a les monedes. 

Anteriorment, en referència a la moneda d’or del segle XVI, he proposat una catalogació 

cronològica de les monedes a partir de l’evolució dels retrats de Ferran II. És possible 

que les monedes intentin reflectir un retrat realista de Ferran II fins a la mort d’aquest (el 

1516) i que després hom utilitzés retrats idealistes per empremtar a les monedes 
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immobilitzades. L’ordenació dels retrats no ens pot assabentar de dates exactes, sinó 

més aviat d’etapes consecutives, i tampoc no és segur que el canvi de retrat s’apliqui 

simultàniament en les monedes d’or, d’argent i de billó. En els croats de Perpinyà també 

s’adverteix una evolució en el rostre del monarca. Així, el tipus XXIV de Badia mostra 

un bust ancià semblant a l’utilitzat en els principats de Barcelona que ja duen l’escut de 

Granada i, per aquesta circumstància, sembla lògic pensar que també foren encunyats 

durant el regnat de Ferran el Catòlic. Aquest tipus de croat no apareix a Sant Pere de 

Rodes. Això podria tractar-se només d’una casualitat, però també podria voler dir que al 

tresor de Sant Pere de Rodes, pel que fa a la plata, li correspon una data d’ocultament 

més reculada (cap el 1510) de la proposada. 

 

 

 

Taula 37 

Evolució estilística de la moneda de plata catalana (1493-1581) 

 

Dates Estil dels retrats Variants Barcelona Perpinyà 

1493-

c.1510 

Retrats realistes o 

medievalitzants 

Jove Rals, mitjos, quarts Rals 

Adult Rals  

c.1510

-1516 

Retrats realistes Ancià 1 Mitjos, quarts Rals 

Ancià 2 Mitjos, quarts  

1516-

1584 

Immobilitzacions 

neutres 

Renaixentista Rals - 

Adust Rals, mitjos  

Cabell llis Rals  

Tosc Rals, mitjos  

 

 

  Un altre criteri és el de proposar que cada croat pot tenir un o dos divisors que 

pertanyin a la mateixa emissió. Un cop identificats els diferents retrats i llegendes que 
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apareixen als croats, he elaborat una taula per tal d’encabir-hi tots la correspondència 

entre els tipus coneguts:
470

 

Taula 38 

Taula: Ordenació cronològica de la moneda de plata barcelonina (1493-1584) 

 

Ordre / 

proposta 
Ral  (1) Sou (½) Sisè (¼) 

1 /  

1493-1510 

Badia I-IV Badia XV NO 

2 / 

1493-1510 

Badia 669 Badia XIIId i XIV Badia XVII i Crus-3080d 

3 / 

1493-1510 

Badia V i 

715 

NO NO 

4 /  

1510-1516 

NO Badia XI Badia XVIII i 905 

5 / 

1510-1516 

NO Badia XII Badia XIX i Crus-3082 

6 / 

1516-1545 

Badia VI NO NO 

7 / 

1516-1545 

Badia VII Badia XIIIa, b i c NO 

8 / 

1516-1545 

Badia VIII NO NO 

9 / 

1545 

Badia Xa Crus-4115 NO 

10 / 

1545-1584 

Badia Xb NO NO 

 

 

 

                                                           
470

 A part del catàleg de Badia (1969), també he utilitzat el de Miquel Crusafont (2009). Discrepo 

amb el criteri d’Antoni Badia sobre l’adscripció d’algunes de les peces d’aquesta taula. 1.-Els 

croats n. 669 tenen el mateix retrat que els sisens del tipus XVII i, per tant, caldria diferenciar-los 

dels altres croats del tipus I. 2.- Els mitjos croats XIIId no haurien de correspondre al tipus XIII, ja 

que els retrats que duen són prou diferents i poden relacionar-se amb els croats del tipus VII. 3.- El 

sisè descrit per Badia amb el Núm. 905 presenta un bust del tipus XVIII i no del tipus XIX. Li 

correspondria, per tant, un subgrup propi, atès que és l’únic exemplar conegut d’aquest bust que du 

la B al revers. 
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  De seguida ens adonem d’una cosa curiosa. Totes les emissions de quarts de croat 

es corresponen a una altra de mitjos croats però, en canvi, no sempre es corresponen a 

una emissió de croats. És a dir, que és possible que la seca de Barcelona, en un període 

concret, aturés la fabricació de croats però que continués fabricant divisors. Podria 

haver passat això? Creiem que sí, al menys ho proposem com a hipòtesi de treball. Entre 

el 1508 i el 1519 el país es va quedar sense moneda menuda a causa del rebuig popular i 

la seca de Barcelona va haver d’aturar la fabricació de diners i contramarcar els que 

circulaven (en cas de ser autèntics) amb una B.
471

 La nova hipòtesi és que, tal com havia 

passat cent anys abans,
472

 la manca de moneda de billó en circulació obligués a la 

fabricació de moneda de plata divisionària per tal de facilitar les petites transaccions, al 

mateix temps que encarí i frenà la fabricació de croats sencers. Per tant, entre 1508 i 

1519, la seca de Barcelona es podria haver vist obligada a fabricar poca quantitat de 

croats, però si a fabricar abundants mitjos i quarts. Aquesta hipòtesi es veu afavorida per 

la circumstància que bona part dels mitjos i quarts de croat als que fem al·lusió 

presenten un retrat reial semblant als retrats dels darrers principats de Ferran II. 

  Pel que fa a les marques que apareixen a les empremtes de les monedes, les més 

destacables són les B que mostren els quarts de croat. Tots els quarts duen una B a 

l’anvers, i alguns d’ells també la duen al revers, al centre de la creu. Els que duen la B 

en el revers són els que presenten el retrat de Ferran II ancià. Quin és l’origen d’aquesta 

B? El 1508 es contramarcaren els menuts en circulació amb una B (doc. 387). El 1513, 

Ferran II pretenia fabricar diners de tern que havien de dur, precisament, una B al revers 

(doc. 415). Finalment, quan la seca de Barcelona reprengué l’emissió de diners menuts 

l’any 1519, encunyà peces amb la B al revers (doc. 451). És a dir, que totes les notícies 

de la primera meitat del segle XVI que esmenten la B com a garantia de la moneda 

barcelonina ens remeten al període 1508-1519. No és del tot descartable, doncs, que els 

primers quarts, els que només duen la B a l’anvers, es comencessin a fabricar l’any 

1508 o 1509, i que els que duen la B al revers es comencessin poc després del 1513. 

Aquesta possibilitat coincideix amb els assaigs d’ordenació proposats anteriorment i 

fins i tot els referma. 

  Alguns croats de Perpinyà duen marques en forma de punts i cercles que de 

moment no han estat encara identificades ni documentades.  

                                                           
471

 Vegeu més endavant, la p. 479. 
472

 Vegeu el capítol anterior, p. 300-301. 
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  Amb tots aquests criteris que acabo de relacionar he confegit una nova catalogació 

de la moneda de plata barcelonina del segle XVI. Vegeu, més avall, les p. 467-476. 

 

 

La seca de Perpinyà 

 

  Com en el cas de l’or, les dades conegudes relatives a la seca de Perpinyà són ben 

poques. Sembla que durant el regnat de Ferran II la seca fabricà força moneda de plata i, 

potser durant un espai prolongat de temps. Aquesta darrera hipòtesi ens la fa creure el fet 

que existeixen croats rossellonesos amb bust jove i amb bust ancià del monarca, 

circumstància que no succeeix a Barcelona. En canvi, les emissions no semblen haver-se 

perllongat més enllà del 1520, segons consta a la documentació dels comptes de la seca 

perpinyanesa (doc. 471). 

 

 

Circulació de la moneda de plata castellana i estrangera 

 

  La presència de moneda castellana d’argent al circulant monetari català del segle XVI 

és una qüestió generalment acceptada. De vegades s’accepta d’una manera exagerada, fruit 

del desconeixement de la història de Catalunya, com quan Catherine Eagleton i Jonhatan 

Williams (1997*, 85), des del British Museum de Londres, escriuen que “los diversos 

reinos de la península Ibérica (excepto Portugal) quedaron bajo una sola casa 

reinante, y la moneda castellana se convirtió en la moneda nacional de España en la 

década de 1490”. 

  A Castella, la plata va començar a arribar en quantitat a partir de 1520 i sobretot des 

de 1560, després que el 1545 es descobrís Potosí (Hamilton, 1934: 40; Murray, 1995: 230). 

Les seques castellanes iniciaren una abundant fabricació de múltiples de ral (peces de 2, de 

4 i de 8) que s’introduïren per Catalunya. Les seques catalanes s’aprofitaren d’aquest flux i 

decidiren que no calia fabricar múltiples de ral propis, sinó aprofitar els que venien de 

Sevilla a bon preu. L’expansió de la moneda castellana també deu ser una de les causes del 

recorrent problema de la continuada exportació de la moneda de plata catalana durant el 

segle XVI. Els documents esmenten sovint la manca de moneda de plata en circulació 

(docs. 557, 585 i 628 ). Per tal de posar-hi remei, les autoritats barcelonines havien 

considerat en més d’una ocasió la possibilitat de modificar les característiques dels rals 
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catalans i/o d’acceptar la moneda a pes a la Taula de Canvi (docs. 566, 581 i 628). A partir 

de la segona meitat del segle, les autoritats municipals barcelonines reiteraren força 

peticions al rei amb l’objectiu d’aconseguir permís per rebaixar la llei i augmentar la talla 

del croat català, per tal d’assimilar-lo a les característiques de la moneda castellana, la qual 

tenia un percentatge menys elevat d’argent, i també menys pes que la catalana: 

 

 

Taula 39 

Diferències entre la moneda de plata catalana i la castellana (s. XVI) 

 

 Ral català Ral castellà 

Llei 11 diners 6 grans
473

 11 diners 4 grans 

Talla 72 peces x marc de Barcelona 67 peces x marc castellà 

Pes teòric 3,25 grams 3,43 grams 

 

 

  L’intent de reforma es justificava per dues finalitats concretes: impedir la constant 

evasió a l’estranger de la moneda de plata fabricada a Barcelona, i disminuir les despeses 

en les operacions de reconversió de l’abundant moneda castellana de plata en circulació en 

moneda catalana. Al rerefons d’aquestes finalitats s’hi amagava un problema monetari 

d’abast peninsular: la dificultat que tenien les administracions públiques per recaptar bona 

moneda d’or i de plata. Una dificultat que era motivada essencialment per una balança de 

pagaments amb l’estranger força deficitària (Eliott, 1963*: 221). Per tal de solucionar 

aquest problema, que causava l’empobriment de l’administració pública, es realitzaren 

                                                           
473

 La llei de l’argent dels croats catalans, des de llur creació per Pere el Gran l’any 1285, era d’11 

diners i mig (958 mil·lèsimes). Fins ara hom creia que aquesta proporció s’havia mantingut inalterable 

fins ben entrat el segle XVII, quan la llei de la moneda catalana s’acabà equiparant a la de la castellana, 

lleugerament inferior. Però això no sembla ser així. En un moment indeterminat, la llei es rebaixà fins 

als 11 diners 6 grans (938 mil·lèsimes), molt abans del que hom es pensava (Amorós Gonell, 1992: 

207-209, doc. 41). Pot ser que la reforma es dugués a terme el 1493, arran de la nova fabricació de 

croats a nom de Ferran el Catòlic. Un document propici insinua que el Consell de Cent estava 

estudiant un canvi de llei (doc. 351). Amb aquesta reducció, la llei catalana de la moneda d’argent 

s’aproximava molt a la llei de les monedes castellanes, que era d’ 11 diners 4 grans (931 mil·lèsimes). 

La diferència entre ambdues lleis és gairebé insignificant, fins i tot podria haver estat obviada. 

Oficialment, l’autoritat reial no es va decidir a autoritzar explícitament la utilització de la llei castellana 

per a fabricar moneda catalana fins després de la Guerra dels Segadors, a partir de l’any 1674. 
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actuacions diverses. A Castella, hom optà per modificar reiteradament el valor de la 

moneda de billó i de coure en benefici de l’administració. Així s’expliquen les constants 

devaluacions i revaloritzacions de la moneda expressada en maravedisos durant el segle 

XVII. A Catalunya, en canvi, les autoritats intentaren aprofitar-se del baix preu amb el qual 

es negociava la moneda grossa de plata castellana per reconvertir-la en moneda petita de 

plata que, amb una valoració oficial adequada, no fos subjecte d’exportació. Per a que 

l’operació fos efectiva calia disminuir els costos de la conversió (és a dir calia equiparar la 

llei d’ambdues monedes) i rebaixar el valor intrínsec de la moneda (és a dir alterar el seu 

pes, que s’havia mantingut invariable des de la seva creació en temps medievals). Aquesta 

reforma es volia fer sense haver de modificar el contingut d’argent del diner de billó, que 

era la moneda a partir de la qual es bastia el sistema monetari català, i sense haver de 

modificar el valor oficial de canvi del ral de plata, establert en 24 diners. En resum, el que 

hom pretenia era disminuir el contingut de plata del ral per tal de rebaixar les despeses de 

la seva fabricació i evitar la seva exportació, tot mantenint el mateix valor de canvi amb els 

diners preexistents. 

  Ara bé, tota aquesta problemàtica, que monopolitzà les relacions entre Barcelona i 

Madrid durant bona part del primer quart del segle XVII, es mostrava encara d’una forma 

incipient durant la segona meitat del segle XVI. De fet, cap a la dècada dels anys setanta, les 

autoritats barcelonines s’acontentaren aconseguint permís per a reconvertir moneda 

castellana de plata en moneda autòctona (doc. 631). Per tant, ¿és plausible pensar que el 

gruix de moneda castellana no arribés massivament a Catalunya abans del 1550? Alguns 

indicis ens ho fan pensar. Per exemple, quan el 1493 es parla d’una manca evident de 

croats en circulació, els esments de moneda forana es refereixen encara molt 

minoritàriament a la moneda castellana (doc. 344). El conjunt de moneda de plata del 

tresor de Sant Pere de Rodes, datable abans del 1520, conté una presència testimonial de 

rals castellans (dues peces entre 292) (Clua / Marot, 1999). Les altres dues troballes de 

moneda que tenim documentats al segle XVI, la de Valls i la de Sant Feliu de Guíxols 

(Crusafont, 1983c), contenen una elevada proporció de moneda castellana, però ja són 

de datació posterior al 1560. El primer procés que coneixem contra un acusat de 

falsificar, a Catalunya, peces de 2 i de 4 rals castellans data del 1568.
474

 La 

documentació generada pel Consell barceloní abans del 1553 tampoc fa massa 

                                                           
474

 Es tracta del procés contra Antoni X., baster d'Oliana, el 17 de desembre de 1568, acusat de tenir 

encunys per a fabricar monedes de dos i quatre rals castellans a casa seva i distribuir ell mateix 

moneda falsa d'Organyà (Carreras Candi, 1906: 140-141). 
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referència a la moneda castellana en circulació. En canvi, altres monedes estrangeres de 

plata sí surten esmentades a la documentació del segle XV, fins i tot de manera reiterada. 

Així, les monedes franceses gaudiren d’una abundant presència al nostre país, sobretot a la 

zona dels Pirineus i també a l’àrea de Lleida (doc. 508, 510, 555, 565 i 644). La 

documentació municipal de Lleida i Cervera, per exemple, esmenta sovint la presència de 

testons en el circulant del moment. Aquests testons són les monedes de plata franceses 

encunyades en abundància per Francesc I, i no s’han de confondre amb els rals de vuit 

castellans que, a partir del segle XVII, prendran el mateix nom (Crusafont, 1999a: 156-157). 

Així, els testons francesos, segons els acords lleidatans, circulaven al preu de cinc sous 

l’any 1598, un sou menys del que acostumaven a circular en el passat (Crusafont, 1999a: 

115). 

  El canvi oficial de la moneda de plata que circulava a Catalunya durant el segle XVI 

el podem extreure també de les dues sentències del Reial Consell d’Aragó (del 1557 i 

1563) esmentades anteriorment (doc. 625): 

 

 

Taula 40 

Valor oficial del ral català segons el Consell d’Aragó (1557-1574) 

 

 

1 Ral català = 

1 tarí sicilià 

1 carlí napolità
475

 

31 ¼ maravedisos castellans
476

  

 

 

  De tota manera, l’any 1553 el Consell barceloní va ordenar que la Taula de Canvi 

acceptés els rals catalans, castellans, i aragonesos al mateix preu (doc. 585). Aquesta 

disposició del 1553 ens pot indicar l’època en la qual la moneda castellana va començar a 

aconseguir una presència important en el circulant català d’argent.  Així doncs, és probable 

que l’impacte de la moneda de plata castellana en la circulació monetària catalana fos 

insignificant abans de 1553, però progressivament rellevant a partir d’aleshores. Si 

comparem les dades de la fabricació de rals catalans entre 1561 i 1584 amb les dades de 

fabricació de les seques castellanes, podem observar una elevada desproporció: 

                                                           
475

 1 ducat de plata napolità = 10 rals catalans. 
476

 1 ral castellà = 34 maravedisos castellans. 
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Taula 41 

Marcs d’argent fabricats a les seques castellanes i a Barcelona (1567-1584) 

 
mcas: marcs castellans de rals a talla 67 per marc 

mcat: marcs catalans de rals a talla 72 per marc. 

 

Sevilla 7.400.000 mcas 

Toledo  491.000 mcas 

Valladolid +286.000 mcas 

Granada +204.000 mcas 

Segòvia 100.000 mcas 

Conca 37.000 mcas 

Barcelona 15.587 mcat 

 

Fonts: Murray (1995: 203-239) i Sanahuja (2000a).  

He prescindit de les dades relatives a Burgos, molt incompletes. 
 

 

  És a dir que, al menys en aquesta època, la producció de moneda d’argent a 

Barcelona era molt reduïda en comparació amb la producció de les seques castellanes, i 

insignificant en comparació amb la seca de Sevilla, receptora de l’argent americà. Cal 

recordar que bona part de la producció castellana es dirigia vers els múltiples de ral (peces 

de dos, quatre i vuit). Però, insisteixo en que aquesta desproporció evident de finals de 

segle no sembla haver estat massa significativa amb anterioritat a 1553. 

 

 

Els croats barcelonins a partir de 1595 

 

  Cap el 1592 s’inicià un redreç de la Taula de Canvi destinat a aprofitar millor els 

recursos en forma de moneda de plata que ingressaven en ella. Un any abans, el Consell de 

Cent havia acordat una fabricació de 100.000 lliures de croats (doc. 635) que va haver de 

quedar en suspens fins quatre anys més tard, el 1595. L’esmentat redreç del 1592, pel que 

fa a les monedes, consistia en que quan hi hagués necessitat de treure moneda, es 

despatxessin primer les peces de plata i els menuts més curts i es guardessin les peces d’or 

i els rals castellans de vuit, quatre i dos, que no podien ser lliurats sense el consentiment 
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dels cinc consellers i els dos taulers, i també que cada any, de les peces de vuit i quatre rals 

castellanes depositades a la Taula, se’n destinessin 12.000 lliures per a fabricar rals 

catalans, 4.000 per a fabricar sous, i 1.000 per a fabricar sisens (docs. 636-637). Amb 

aquestes mesures les autoritats barcelonines pretenien encetar oficialment una nova 

política monetària que, a imitació dels especuladors que perseguia, intentava aprofitar-se al 

màxim del flux constant de moneda castellana. Per tal d’enllestir la nova fabricació els 

experts acordaren canviar, per primer cop en cent anys, les empremtes dels croats de plata. 

A partir de l’inici del batiment, el 1595, els nous rals o croats durien ja el bust de Felip I i 

també la data. Precisament, pocs anys abans, el 1588, el rei ordenava gravar els encunys de 

les monedes amb la data de l’any en curs. 

  L’any 1595 es produí una anècdota curiosa (doc. 638). El personal de la Taula de 

Canvi de Barcelona havia preguntat al Consell el perquè de la diferència de pes —

aproximadament un 10 %— entre la moneda castellana que es lliurava a la seca i la 

moneda catalana que s’encunyava de nou. El Consell, degudament assessorat, havia 

respòs a que el fet era degut a que la moneda castellana era batuda amb una llei inferior 

a la catalana, i per això duia més escòria que la catalana. És sorprenent que aquesta 

circumstància no la coneguessin els oficials de la Taula de Canvi, que eren els 

encarregats de rebre i valorar acuradament la moneda que hi entrava. No creiem, però, 

que la confusió narrada fos una constant durant tot el segle XVI. Més aviat creiem que la 

confusió sorgí, en un moment puntual, pel fet que feia més de deu anys que no es 

fabricaven croats catalans, i segurament feia unes quantes dècades que no se’n 

fabricaven en abundància i que no circulaven amb normalitat. La feble circulació de la 

moneda catalana de plata, conjuntament amb la invasió total de la moneda castellana, 

devien ser les causes que, l’any 1595, els responsables del control de la moneda no 

recordessin les característiques diferenciadores de cadascuna de les monedes. És cert 

que força anys abans, el 1553, el Consell barceloní havia ordenat prendre els rals 

castellans i els catalans al mateix preu (doc. 585). Aquesta darrera circumstància es 

podria explicar pel fet que la moneda catalana hagués pràcticament desaparegut de la 

circulació en aquell moment. 

  Els croats i mitjos croats batuts l’any 1595 són els que duen la data i el retrat de 

Felip I. L’artista gravador de les matrius fou l’argenter Felip Ros (doc. 640), el mestre 

de seca era Miquel Calaf, que havia substituït Miquel Maduixer pels volts del 1593, 

mentre que Antoni Àngel Gili actuava com a gravador dels encunys de la seca (doc. 

639). Tot i que els acords preveien una fabricació constant de sisens o quarts de croat, el 
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cert és que sembla que aquests no s’encunyaren fins l’any 1609, i aleshores en 

quantitats testimonials. 

  Fins a l’any següent, el 1596, ens consta que només s’havien batut unes 7.000 

lliures entre croats i sous (doc. 641). La fabricació, de manera lenta però constant, 

s’allargà indefinidament fins ben entrat el segle XVII, aleshores alternant la fabricació a 

martell amb la innovadora fabricació a molinet. 

 

 

 

4.1.4. Resum: nova catalogació dels tipus monetaris barcelonins d’argent i d’or 

(1481-1585) 

 

  Tot el que exposat fins aquí sobre la moneda d’argent i d’or barcelonina del segle 

XVI permet una visió de conjunt evolutiva i successiva dels tipus fabricats. Com he 

assenyalat abans, la nova proposta de catalogació de la moneda barcelonina d’aquest 

segle representa una novetat i s’allunya força del paradigma mostrat per Joaquim Botet 

(1909; 1911), Felip Mateu LLopis (1934; 1945a), o Octavio Gil Farrés (1958). He 

resumit la catalogació esmentada en cinc làmines il·lustrades. Les referències remetent a 

les obres d’Antoni Badia (1969) i Miquel Crusafont (2009). 
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1r Grup (1493-c.1510) 

Retrats realistes. Dos punts sobre la corona dels rals 

 

 

  Valor    Observacions       Font      Imatge 

 

  Ral    Retrat jove, estil medieval   Badia II      1 

  ½ ral    Semblant        Badia XV     2 

 

  Ral    Retrat jove, estil modern   Badia 669     3 

  ½ ral    Semblant        Badia XIIId i XIV   4 

  ¼ ral    Semblant        Badia XVII     5 

 

  Ral    Retrat adult        Badia 715     6 

  Ral    Semblant, cinc florons    Badia V       7 

 

  Principat  Retrat jove        Crus-3060     A 

  Principat  Retrat jove        Crus-3060v      B 

  ½ Principat  Retrat jove        Crus-3063      C 

 

  ½ Principat  Retrat jove        Crus-3064     D 

 

 

  Observacions: He reunit en un sol grup un conjunt ampli de croats, d’estils força 

diferents, però que tenen com a característica comuna el dur dos punts sobre la corona 

de l’anvers, i no pas dos glòbuls, com en emissions posteriors. El subgrup de croats 

d’estil medieval inclou retrats molt variats. He escollit un dels tipus més representatius 

per il·lustrar-lo. La majoria dels croats que Badia classifica dins els tipus I a IV 

corresponen a aquest mateix grup. El bust d’alguns d’aquests croats recorda el dels 

principats que no duen la magrana a l’escut del revers i que van començar a ser fabricats 

el 1481 (imatges A, B i C). Els croats d’estil modern també presenten certa varietat en 

els retrats, però no tanta com els d’estil medieval. Badia inclogué exemplars d’aquest 

subgrup barrejats amb els d’estil medieval (tipus I a IV). La peculiaritat més notable és 

que aquests segons croats es corresponen amb quarts, mentre que no hi ha cap quart 

conegut que dugui un bust d’estil medieval. El bust d’aquest grup també sembla 

coincidir amb el dels mitjos principats amb bust a l’esquerra (figura D). Finalment, els 

croats amb el bust que anomenem adult tenen un estil prou diferent dels anteriors. Badia 

conegué dos exemplars amb corona normal, els quals inclogué distretament dins el grup 

IV, i alguns exemplars amb corona de cinc florons, els quals reuní en un grup propi, el V. 

Els croats amb la corona de cinc florons constitueixen una anomalia. El més segur és 

que l’artista que creà l’encuny va confondre la corona empremtada als principats amb la 

que habitualment duien els croats. Alguns dels principats sense magrana (com per 

exemple el de la figura B) tenen un retrat reial semblant a aquests croats. 

  Tots aquests croats apareixen a Sant Pere de Rodes i, per tant, sembla que són els 

més antics fabricats a nom de Ferran II. Els croats de bust adult refermen la seqüència 

cronològica proposada: Badia només localitzà 4 croats amb aquest peculiar bust, mentre 

que al tresor de Sant Pere de Rodes n’hi apareixen 9. Si aquests croats van ser encunyats 

en poca quantitat (com sembla deduir-se de la recerca de Badia), el fet de trobar-ne 9 a 

Sant Pere de Rodes fa pensar que la data d’ocultament del tresor no deuria estar gaire 

allunyada de la data de fabricació d’aquests croats. 
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2n Grup (c.1510-c.1518) 

Retrat ancià. B en el revers d’alguns sisens 

 

 

  Valor    Observacions       Font      Imatge 

 

  ¼ ral    Semblant        Crus-3080d        -
477

 

 

  ½ ral    Retrat ancià       Badia XI        8 

  ¼ ral    Semblant        Badia XVIII       9 

  ¼ ral    Igual però amb B al revers   Badia 905     10 

 

  ½ ral    Retrat ancià variant     Badia XII     11 

  ¼ ral    Retrat ancià variant     Crus-30829     12 

  ¼ ral    Igual però amb B al revers   Badia XIX     13 

  

  10 principats Retrat ancià       Crus-3058     E 

  2 principats  Retrat ancià       Crus-3059      F 

  Principat  Retrat ancià       Crus-3061     G 

  ½ principat  Retrat ancià       Crus-3065     H 

 

 

  Observacions: El retrat que apareix en aquestes monedes, sobretot el de les 

darreres, recorda el que duen els principats més tardans, els que ja duen l’escut de 

Granada al revers (figures  E, F, G i H). El fet de coexistir sisens amb la B al revers amb 

els dos tipus de retrats ens fa pensar que aquest totes les monedes d’aquest grup 

s’encunyaren en un espai curt de temps. No hi ha croats de Barcelona amb aquest tipus 

de retrat, però sí que n’hi ha de Perpinyà. 
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 Es tracta d’una moneda híbrida, en la qual s’ha reaprofitat un encuny vell d’anvers, del grup 

anterior. 
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3r Grup (c.1518-ab.1545) 

Retrats idealistes. Dos glòbuls sobre la corona dels rals. 

Or a nom de Joana i Carles 

 

 

  Valor    Observacions       Font      Imatge 

 

  Ral    Retrat renaixentista     Badia VI      14 

 

  Ral    Retrat adust       Badia VII     15 

  ½ ral    Semblant        Badia XIIIa, b i c   16 

 

  Ral    Retrat cabell llis      Badia VIII     17 

 

  4 principats  Joana i Carles       Crus-4100     I 

  2 principats  Joana i Carles       Crus-4012     J 

  Principat  Joana i Carles       Crus-4110     K 

  ½ principat  I-C          Crus-4112      L 

 

 

  Observacions: Pel que fa als rals d’argent, es tracta d’emissions immobilitzades, 

fabricades després de la mort de Ferran II. Cap d’aquests croats apareix a Sant Pere de 

Rodes. Es caracteritzen per dur dos glòbuls, en lloc de dos punts, sobre la corona de 

l’anvers. Els mitjos croats del segon retrat abasten un ampli ventall de varietats. N’hi ha 

amb dos punts en lloc de dos glòbuls, i n’hi ha amb llegenda BARCINONA i 

BARCNNONA. En aquesta època l’or ja s’encunya a nom de Joana i Carles (figures I, J, 

K, L). 
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4t Grup (c.1545-1584) 

Rals d’estil tosc, amb i sense data.  

Or a nom dels Reis Catòlics 

 

 

  Valor    Observacions       Font      Imatge 

 

  Ral    1545 sobre la corona    Badia Xa     18 

  ½ ral    Igual, però 45 sobre corona  Crus-4115     19 

 

  Ral    Com els anteriors      Badia Xb     20 

 

  2 principats  Data 1536        Crus-4109     M 

  2 principats  Data XXXXII       Crus-4106     N 

 

  10 principats Reis Catòlics       Crus-4244     O 

  2 principats  Reis Catòlics       Crus-4245     P 

 

 

  Observacions: La data 1545 s’ha de prendre com la data de fabricació dels 

encunys, però les monedes podrien haver estat batudes uns anys més tard. Només es 

coneix un exemplar del mig croat d’aquest grup, publicat per Miquel Crusafont. 

D’aquesta època també coneixem dobles principats que duen data: 1536 i 1542 (figures 

M i N). Poc després, segurament a partir de de la mort de Carles I (1556) o una mica 

abans, l’or barceloní s’encunyà a nom dels reis Catòlics (figures O i P). 
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5è grup (1596-1635) 

Moneda de plata a nom de Felip 

 

 

  Valor    Observacions       Font      Imatge 

 

  Ral    Amb data        Badia 958     21 

  ½ Ral   Amb data        Badia 960     22 

  ¼ Ral   1609          Crus-4343     -- 

 

 

 

 

Grup de Perpinyà 

(1493-c.1530) 

 

 

  Valor    Observacions       Font      Imatge 

 

  Ral    Retrat jove        Badia XXII     23 

  Ral    Retrat jove        Badia XXIII     24 

  Ral    Retrat jove        Badia XX     25 

 

  Ral    Retrat ancià       Badia XXIV     26 

 

  Principat  Retrat jove        Crus-3062     Q 

  2 principats  Joana i Carles       Crus-4103     R 

 

 

  Observacions: Els croats de Perpinyà amb retrat ancià no apareixen a San Pere de 

Rodes, circumstància que podria indicar que van ser fabricats a posteriori del seu 

ocultament. De Perpinyà coneixem principats amb bust jove (imatge Q) i principats 

dobles a nom de Joana i Carles (imatge R). Aquests darrers deurien ser encunyats entre 

1520 i 1530. 
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4.1.5. Redreç i crisi del diner de billó, esdevingut senar.
478

 

 

 

La Crisi del 1508 

 

  La normalitat de la fabricació i circulació de la moneda menuda barcelonina 

després del redreç de 1494 dura pocs anys. La culpa fou d’un inconvenient que no 

estava previst: els falsificadors. No estava previst per què a Barcelona feia més de cent 

anys que no es fabricava moneda menuda de billó i, per tant, aquests anys van ser 

perduts per a recollir l’experiència necessària en aquests casos. La proliferació dels 

falsificadors pot ser explicada per diverses causes afavoridores. Una d’elles fou la 

millora de l’accés a la tecnologia necessària per a fabricar moneda que, en aquells 

temps, demanava a crits una modernització que no arribaria fins a la difusió de l’ús del 

molinet, ja al segle XVII. I una altra fou la facilitat de fer passar per bona una moneda 

fraudulenta amb un molt baix contingut de plata, que només necessitava un bany 

argentat per semblar autèntica. La falsificació dels diners de Ferran II (i potser també la 

seva fabricació irregular) produí un rebuig generalitzat que, l’hivern del 1508, provocà 

l’actuació de les autoritats barcelonines. La gent no volia acceptar els dinerets barcelonins 

a causa de les falsificacions, de l’excés de peces en circulació i, segurament, a la poca traça 

amb la que s’havien fabricat. Per posar-hi remei, els consellers barcelonins van decidir 

prendre tres tipus de mesures. En primer lloc van fer crides permetent que la gent no 

acceptés pagaments superiors als 23 diners en moneda menuda, impedint així que es 

saturés el mercat exclusivament amb aquest tipus de moneda. Al mateix temps, es van fer 

crides prohibint l’acceptació de monedes locals fora del seu terme i refermant l’obligació 

d’acceptar els menuts barcelonins a tot el Principat. En tercer lloc, es van recollir els 

menuts bons per a contramarcar-los amb una B petita i diferenciar-los així dels falsificats 

(docs. 387, 391, 393, 395). No cal dir que aquesta pràctica convidava a continuar un nou 

frau monetari que consistia en falsificar la contramarca amb la B petita. 

  Arran de la crisi de 1508, la fabricació de menuts quedà paralitzada i la ciutat de 

Barcelona exigí al rei que li transferís el seu control. Com havia passat l’any 1444 amb 
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 Existeixen molts pocs estudis relacionats amb la moneda menuda barcelonina del segle XVI. Jo 

mateix no n’he publicat cap de caire general, i un de sol sobre les emissions de malles (Sanahuja, 

2001b). La major part dels esments documentals utilitzats a continuació són, per tant, 

completament inèdits. Fins ara, l’obra de referència sobre aquestes emissions de billó era la de 

Joaquim Botet (1909: 322-325; 1911:10-11) i també el recull documental, però poc sistemàtic, de 

Jaume Carrera Pujal (1947). 
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la moneda d’argent, el rei va acabar per concedir el control de la moneda de billó al 

Consell de Cent, amb l’única excepció de poder decidir la llei de les monedes, que el rei 

es reservava, el 17 de juliol de 1510 (doc. 398). Amb aquesta prerrogativa, el Consell de 

Cent tenia les mans lliures per fabricar la quantitat de moneda de billó que desitgés, el 

tipus de moneda que cregués més convenient (doblers, diners, malles, pugeses), i també 

per acordar la retirada i substitució d’una emissió. La ciutat ben aviat s’implicà en 

l’assumpte i deliberà la manera d’evitar el perjudici dels falsificadors. En un primer 

moment proposà el batiment de qüerns,
479

 terns i doblers d’argent pur i de malles de 

coure (docs. 400-402). Es tractava d’aquella vella teoria que defensava igualar el valor 

intrínsec de les monedes amb el seu valor circulatori, per tal de desanimar els 

falsificadors i impedir maniobres especuladores perjudicials. El mateix rei autoritzà la 

provatura d’aquestes emissions però al final el negoci es desestimà (doc. 405). 

  Finalment, l’any 1513, la ciutat engegà la seva primera emissió i fabricà doblers 

(peces de dos diners), amb la llei proporcional als diners de llei senar, i amb l’escut de 

Barcelona empremtat al revers. Aquell mateix any, però, el Consell de Cent hagué 

d’actuar per paralitzar una iniciativa reial insòlita. Ferran II, en carta de 4 de juliol de 

1513, ordenava al mestre de la seca de Barcelona que encunyés una quantitat de diners i 

doblers, a la llei de tern i amb la talla proporcional als diners de llei u i mig (doc. 415). 

És a dir, el rei no només semblava haver-se oblidat de la concessió atorgada l’any 1510 

a la ciutat de Barcelona, sinó que, a més, es permetia el luxe de canviar novament la llei 

de les monedes al seu criteri. Precisament per aquesta carta reial, hom ha considerat que 

efectivament s’havien batut monedes de tern al segle XVI. Les famoses monedes, però, 

no havien pogut ser mai identificades clarament. El cert és que l’emissió no es dugué a 

terme perquè la ciutat s’afanyà a exigir al rei que l’aturés i que recordés que només ella 

tenia la facultat d’engegar la fabricació de moneda de billó (doc. 418). De fet, el rei 

s’excusà argumentat que tot plegat havia estat un malentès i que ell només volia 

recolzar una decisió presa pels consellers de l’any anterior (doc. 419). 
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 Un qüern era el nom que rebia, o havia de rebre, una moneda amb valor circulatori de 4 diners. 
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Emissions de diners i doblers, entre 1508 i 1553
480

 

 

  Un cop pinzellat el transcurs d’esdeveniments monetaris, succeïts entre 1494 i 

1513, és possible assajar d’identificar les monedes batudes en aquesta època. Es tracta 

d’un tema que tampoc havia quedat ben resolt. Per exemple, malgrat l’opinió tradicional 

(Crusafont, 1982: 142-143), és segur que durant el regnat de Ferran el Catòlic només es 

van fabricar diners menuts de billó, però no pas malles o òbols. Al menys, no ha quedat 

cap evidència documental ni numismàtica. És cert que els valors circulatoris inferiors al 

diner es mostraven necessaris (o al menys útils) per a la vida quotidiana. Això es 

desprèn de la determinació del Consell barceloní de fabricar malles, i fins i tot pugeses, 

l’any 1510, un cop la ciutat va obtenir el privilegi de controlar les emissions de moneda 

de billó. Els tècnics barcelonins optaven per fabricar malles i pugeses de coure pur, per 

tal de desanimar els falsificadors de menuts "car sent d’aquesta manera los falçadors en 

falçar dits menuts no porian trobar utilitat" (doc. 400). El rei Ferran s’havia reservat el 

dret de decidir la llei de les monedes de billó i, amb bon criteri, va autoritzar només la 

fabricació de malles de coure pur en molt poca quantitat, a tall d’assaig (doc. 405) i, 

segurament, aquest assaig no es va ni arribar a dur a terme en el cas de les malles. 

  El Consell barceloní només es va decidir a fabricar doblers de billó des del 1513. 

Com que l’únic esment de fabricació de doblers o ardits barcelonins durant el regnat de 

Carles I el trobem l’any 1553 (doc. 586), poc abans que esclatés la crisi de la moneda 

menuda de l’any 1556 Aquesta circumstància esdevé un indici favorable a considerar 

que tots els doblers batuts a nom de Ferran II ho foren abans del 1519. 

  Pel que fa als diners menuts, entre 1508 i 1519 no sembla haver-hi hagut cap 

emissió a Barcelona. Les emissions es reprengueren l’any 1519 i, de manera lenta però 

continuada, es reproduirien fins l’any 1553. Els diners fabricats a partir de 1519, a nom 

de Carles I i de la seva mare Joana, duien incorporada una gran B al centre de la creu del 

revers, tal com havia disposat el rei Ferran, i continuaven duent la llei senar i la talla de 

24 sous per marc (docs. 451).  

  L’existència de diners a nom de Ferran II d’aparença i mòdul distint entre si 

(Crusafont, 2009: n. 3085 i 3085a) ens planteja la possibilitat que existeixi diferents 

emissions de moneda menuda durant el seu regnat. Anteriorment he demostrat que 

malgrat l’existència de documents que certifiquen l’emissió de menuts anteriors a la 
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 Vegeu la imatge de diners i doblers barcelonins del segle XVI, autèntics i falsos, a les làmines de 

les p. 583 i 585. 
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ordre reial d’inici de la fabricació, el 1494, no és necessari que aquells haguessin estat 

fabricats amb la llei de tern, ja que la pragmàtica precedent del 1493 havia deixat sense 

validesa el canvi d’un croat per 18 diners en circulació. Quelcom similar passa amb els 

doblers, atès que hom pot diferenciar clarament dos tipus distints que podrien no haver 

estat fabricats en el mateix moment (Crusafont, 2009: n. 3083 i 3084). El problema rau 

en que de doblers a nom de Ferran II només en tenim documentada una emissió, 

iniciada el 1513. En ambdós casos, les úniques respostes possibles són idèntiques: les 

monedes diferents, que no semblen falsificacions d’època, foren imprudentment 

fabricades amb encunys diferents entre si. 

  Cal considerar un cas diferent el fet de localitzar una quantitat inacabable de tipus 

diferents de menuts a nom de Joana i Carles. De la majoria d’aquests tipus es veu a 

primera vista que són falsificacions d’època. Molts també porten la B contramarcada 

després de 1556, signe d’autenticitat, però sovint també falsificada. Amb les dades 

documentals que coneixem, ara per ara, només es pot certificar l’autenticitat d’un tipus 

d’aquests menuts, el que ja va classificar i fotografiar el mateix Joaquim Botet (2011: n. 

531).  

  Un segon tipus, també força abundant però inèdit, presenta una característica que 

l’impossibilitaria per a ser considerat autèntic: du els tres punts característics de la creu 

de croat del revers invertits, és a dir amb dos punts interiors i un punt exterior. És difícil 

creure que la seca de Barcelona hagués batut aquestes monedes sense advertir el greu 

error. De tota manera, també podem pensar que el rebuig generalitzat del 1556 fou 

propiciat per l’observació d’anomalies en la fabricació dels menuts de la seca de 

Barcelona, i no pas per la continuada falsificació, i aleshores podríem considerar-los 

legítims i classificables cronològicament en els darrers anys de vida de l’emperador 

Carles. És tracta, òbviament, d’una hipòtesi força més rebuscada que no pas l’anterior. 

 

 

Emissió de malles del 1524 i atribució iconogràfica 

 

  L’any 1519 el Consell de Cent ja havia deliberat la possibilitat de fabricar malles, 

però no fou fins l’any 1524 en que es dugué a la pràctica aquesta curiosa determinació. 

El 21 d’abril d’aquell any, el Consell barceloní acordava fabricar 500 marcs de malles 

(unes 288.000 peces) "de manera que la seva lliga respongués a la dels diners i que 

duguessin algun senyal per tal de diferenciar-les dels diners" (doc. 477). L’encunyació 
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no va tenir èxit. Les noves malles no van obtenir en cap moment l’acceptació popular. 

Ben aviat, el 9 d’agost d’aquell mateix any, les autoritats barcelonines es van veure 

obligades a publicar crides ordenant l’acceptació de les malles recentment fabricades. 

Es veu que el mestre de la seca no volia continuar la fabricació a causa del refús 

popular. El Consell va establir una multa de 10 sous a qui no volgués acceptar-les (doc. 

478). És més que probable que el refús continués i que les autoritats es veiessin 

obligades a retirar les malles de la circulació, després d’una encunyació molt petita. 

Això explicaria la raresa actual d’aquestes peces. Anys després, el 1531, el Consell 

barceloní estava disposat a tornar a fabricar malles com les de 1524, però és probable 

que l’acord no s’arribés a prendre en ferm, a causa del precedent negatiu (doc. 511). 

L’any 1536, però, el Consell determinà fabricar 500 marcs més de malles (doc. 557), 

sense que puguem saber si la determinació es va dur a terme. L’emissió de malles de 

coure pur o de llei molt baixa (com a màxim els corresponia tenir, segons el seu mòdul, 

només un 6’25 % d’argent) sembla un intent de Barcelona per aprofitar-se, a nivell 

local, de l’encunyació de moneda fiduciària, una activitat recorrent en moltes 

poblacions catalanes contemporànies. L’any 1524, Barcelona es va intentar servir del 

model que tradicionalment combatia (la ciutat publicava crides periòdicament atacant 

les emissions de moneda municipal fiduciària per tot Catalunya, que considerava alegals 

i fins i tot fraudulentes). El resultat fou un fracàs. La població no va permetre que 

Barcelona fabriqués moneda fiduciària. I aquest fet condicionà les futures iniciatives 

referents als menuts barcelonins dels segles XVI i XVII. Atesa l’evidència numismàtica 

actual, les emissions de malles barcelonines al segle XVI es podrien reduir a una de sola, 

l’any 1524.  

  Fa una anys vaig donar a conèixer la descripció i atribució d’aquestes malles que, 

fins aleshores, eren desconegudes físicament (Sanahuja, 2001b). No es tractava de cap 

tipus monetari inèdit, sinó d’un de malinterpretat i erròniament atribuït fins aleshores. 

Així, Joaquim Botet (1909: 374) catalogà la peça sense atribuir-la. Miquel Crusafont 

(1982: 143), en un primer moment, apuntà la possibilitat de que podria tractar-se de 

diners posteriors a l’any 1508, quan el rei Ferran va cedir a la ciutat de Barcelona 

l’encunyació de la moneda de billó i llibertat per a escollir les empremtes d’aquesta. 

Posteriorment, el mateix Crusafont (1990: 106) l’havia relacionat amb alguna emissió 

local de moneda, destinada a algun ús excepcional, i datable també en el regnat de 

Ferran el Catòlic. Aquesta darrera hipòtesi s’havia originat en una notícia proporcionada 

per Josep Gudiol (1925: 12) de la que es desprenia que la ciutat de Barcelona havia fet 
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fabricar uns senyals de valor d’un i de dos diners, destinades al comerç amb la ciutat de 

Vic, l’any 1493. Crusafont recollí la notícia i la relacionà hipotèticament amb les peces 

descrites, classificant-les com a paradoxals monedes locals de Barcelona. De fet, la 

notícia de Gudiol era incerta i provenia d’una lectura errònia d’un acord del Consell 

municipal de Vic que resolia modificar el valor dels seus propis senyals (en tenia de 

diner i de dobler) a causa de l’aforament de la moneda d’or que havia decretat Ferran II 

AMB LA SENTÈNCIA DE NOVEMBRE DE 1493.
481

 Per a poder identificar aquestes monedes 

amb les malles fabricades l’any 1524 no vaig recórrer a la documentació escrita, car 

aquesta no esmenta en cap cas l’empremta que duien les monedes. Vaig haver de partir 

del seu disseny iconogràfic. Es tracta de peces que no responen a un tipus nou o 

desconegut, sinó que tenen un referent tipològic clar: s’assemblen molt als mitjos ducats 

o mitjos principats batuts a Barcelona a nom de Joana i Carles. Així, aquests mitjos 

duen el mateix tipus d’escut català al revers, i a l’anvers, ambdues monedes duen 

inicials. En el cas de l’or, duen les inicials I-C, relatives a Joana i Carles, l’autoritat 

reial, responsable de l’encunyació de l’or català al segle XVI. En el cas del billó, en 

canvi, duen la inicial B, relativa a la ciutat de Barcelona, responsable de l’encunyació 

del billó català des del 1510. La tipologia és mateixa, i en ambdues monedes assenyala 

la meitat del valor unitat (el principat en el cas de l’or, el diner en el cas del billó). En 

canvi, el tipus d’escriptura no coincideix, ja que les presumptes malles duen llegendes 

gòtiques, mentre que els mitjos ducats duen llegendes llatines. La diferència, però, no és 

significativa, ja que es pot explicar per un simple origen distint de les mans que obriren 

els encunys, més que no pas per una diferència cronològica en el batiment de les peces. 

Sobre aquesta circumstància cal afegir que, durant el segle XVI, la seca de Barcelona 

fabricà monedes amb llegendes gòtiques i llatines indistintament.  

 

 

Resum de característiques i volum d’emissió 

 

  No es coneixen les xifres definitives de la fabricació de moneda de billó al segle 

XVI. Només s’han conservat algunes de les quantitats acordades encunyar pel Consell de 

Cent barceloní, i exclusivament a partir de 1519. Cal advertir que les xifres d’algun 

bienni podrien ser incompletes, atès el mal estat d’alguns documents que he consultat. 

                                                           
481

 Vegeu sobre aquesta qüestió, les p. 379-381 referents a les actuacions monetàries de Vic, i les p. 

431-437, referents a la reforma monetària catalana del 1493-1494. 
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De tota manera s’observa un flux anual de 620 lliures de menuts fabricats entre 1519 i 

1534, i un flux, molt més engreixat, de 1.300 lliures anuals fabricades entre 1535 i 

1553. 

 

 

Gràfic 7 

Lliures de moneda menuda barcelonina acordada fabricar, 

per biennis (1519-1553) 

Font: AHCB, Consell de Cent, Llibres de determinacions, de 1519 a 1553 
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Taula 42 

Emissions de moneda menuda a Barcelona (1494-1598) 
 

pxm: peces per marc  s: sou, moneda de compte 

 

 

 

 

4.1.6. Les monedes de l’expedició a Tunis (1535) 

 

  L’any 1535, Carles I, exercint d’emperador de la cristiandat, emprengué 

personalment una campanya contra Tunis, que havia estat recentment ocupada per 

l’almirall otomà Barba-rossa i havia esdevingut una perillosa base desestabilitzadora del 

Mediterrani occidental. L’expedició naval, nombrosa en vaixells i en homes, es va 

preparar i va sortir de Barcelona, el 30 de maig de 1535, per acabar de reunir-se a 

Càller, on el genovès Andrea Dòria en prengué el comandament.
482

 El contingent humà 

el formaven catalans, castellans, alemanys, sicilians, i napolitans, entre els súbdits de 

Carles, als quals calia sumar els reforços proporcionats pel rei de Portugal, pel Papa, per 

la ciutat de Gènova, i pels cavallers de l’Ordre de Malta. El 14 de juliol els 

expedicionaris van desembarcar a la Goleta i, finalment, prengueren la ciutat de Tunis, 

el 21 de juliol (Fernández Álvarez, 1966: 417-468). 

                                                           
482

 I on Carles I concedí a la ciutat de Sàsser llicència per a fabricar moneda local. Vegeu la p. 521. 

 

A nom de 

Llei Talla (pxm) Anys de 
Contra-

marca 
Diners Mil. 

argent 

fi 
billó 

fabricació 

Diner 
Ferran II 1 ½ .120 

192 s. 

(2.304) 

24 s. 

(288) 

1494- 

a.1508 
1508 

Dobler 
Ferran II 3 .240 

192 s. 

(2.304) 

48 s. 

(288) 
1513 1556 

Diner 
Joana i Carles 1 ½ .120 

192 s. 

(2.304) 

24 s. 

(288) 

1519- 

1553 
1556 

Malla 
Barcelona ¾  .060 

192 s. 

(2.304) 

12 s. 

(288) 

1524 

(1536) 
no 

Dobler 
Carles I 3 .240 

192 s. 

(2.304) 

48 s. 

(288) 
1553 1556 
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  Abans d’aquests fets, l’emperador havia ordenat la fabricació de moneda de billó, 

argent i or per a fer front a les despeses ocasionades per l’expedició.
483

 El fet 

extraordinari era que la moneda projectada, i posteriorment efectivament encunyada, no 

havia de ser cap tipus de moneda territorial (de Castella, de Catalunya, d’Aragó, de 

Nàpols,
484

 etc.), sinó personal, de l’emperador, i de caire universal. Per a fer efectiva la 

fabricació, es traslladaren a Barcelona operaris de totes les seques dels seus regnes 

peninsulars, i també grans quantitats de metall preciós recentment arribat d’Amèrica. 

Quan les monedes s’acabaren d’encunyar, l’emperador i les seves naus ja havien pres i 

saquejat Tunis, però encara serviren per tornar els diners anticipats i gastats en 

l’operació bèl·lica. 

 

 

Organització de l’emissió 

 

  Al capdavant de l’operació es situaren Fadrique de Portugal, arquebisbe de 

Saragossa i lloctinent general de Catalunya; Joan Ferrer i Despuig, regent la tresoreria reial 

del principat de Catalunya;
485

  Alonso de Idiáquez, secretari reial i del Consell d’Estat de 

Carles I;  Joan Fix, armer de sa majestat; Enrique de Cortavilla, ajudant de guàrdia de 

joies de sa majestat; i García Álvarez de Toledo, general de sis galeres i futur virrei de 

Catalunya i de Sicília (docs. 550-551 i 554-555). 

  Per tal de tirar endavant aquest negoci, inicialment, s’havia previst mobilitzar només 

el personal i els oficials de les seques de Barcelona i de Perpinyà. A mitjans de març de 

1435 el lloctinent general de Catalunya començava a proposar fer venir el personal de la 

seca de Saragossa en el cas que fos necessari (doc. 550). Finalment, l’emissió 

extraordinària va necessitar la feina d’operaris de les cases de moneda de Burgos, Conca, 

Pamplona, Segòvia, Sevilla, Toledo i València, a més dels de les tres cases esmentades 

anteriorment (Pérez Sindreu, 1992: 291).   

                                                           
483

  El treball més recent, i més interessant, sobre aquesta qüestió és el de Francisco de Paula Pérez 

Sindreu (1992), el qual publicà diversos documents inèdits procedents de l’Arxiu General (del 

regne de Castella i Lleó) de Simancas, extrets de la secció “Diversos de Castella”. Anteriorment, 

Josep Salat (1818), Aloiss Heiss (1865), Felip Mateu Llopis (1945a), i Tomàs Dasí (1950), també 

havien tractat el tema. Mateu Llopis arribà a relacionar aquesta emissió puntual de moneda 

estrangera amb l’inici i oficialització del patró escut d’or a la península Ibèrica, confonent les dates 

d’emissió, les espècies monetàries i llurs valors de canvi (vegeu més amunt, a les p. 446-449). 
484

 Per bé que alguns dels tipus d’aquestes monedes foren possiblement imitats a Nàpols i continuats 

com a moneda pròpia (CNI: XIX). 
485

 A la documentació “tresorer en lo reial consell de Catalunya”. 
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  La cèdula reial que ordenava la fabricació i establia llurs característiques fou datada 

el 30 de maig (Pérez Sindreu, 1992: 280). L’or i l’argent necessari fou enviat des de la 

Casa de la Contractació d’Índies de Sevilla, provinent de les mines americanes (Pérez 

Sindreu, 1992: 280-289). Julián de Carvajal, assajador de la seca de Sevilla fou nomenat 

assajador principal de l’emissió, assistit pels assajadors de Toledo, Baltasar Manzanas, i de 

Barcelona, Bartomeu Caralter (Pérez Sindreu, 1992: 289). Els encunys van ser obrats per 

Felipe Romeu (o Romero), mestre d’encunys de la seca de Saragossa, i per Martín del 

Rincón, gravador de Toledo, i Andreu Calaf, gravador de Barcelona (Pérez Sindreu, 1992: 

289-290). L’administració i control dels metalls i monedes encunyades fou encomanada a 

Juan de Enciso, comptador, i a Diego de Ayala, contrast de la ciutat de Toledo (Pérez 

Sindreu, 1992: 289).  El 22 de juliol de 1435 la feina ja havia començat i la previsió era 

d’acabar el batiment d’or i argent en només dos dies.
486

 A mitjans de setembre, la 

finalització de l’encunyació de la moneda de billó, la darrera emesa, era imminent (doc. 

551). 

 

 

Característiques de les monedes emeses 

 

  La moneda batuda l’any 1535 rebé el nom de moneda imperial. No era moneda 

catalana, ni castellana ni, aparentment,napolitana. Així, les monedes d’or eren anomenades 

escuts imperials en els documents de fabricació, però també corones en correspondència 

privada, segurament de manera errònia (doc. 555). Cal concloure, per tant, que els dos 

termes eren equivalents. Les monedes de plata eren anomenades rals (imperials). 

Inicialment es van fabricar rals, mitjos rals, i peces de tres rals. Aquestes últimes rebien el 

nom de tostons (o testons). La moneda de billó rebia el nom de menuts o diners 

(imperials). És molt probable que la llei de l’argent emprada en aquestes fabricacions fos la 

mateixa llei castellana d’11 diners i 4 grans. Ho podem deduir del fet que la talla 

aproximada s’establís a partir del marc de Castella, i no pas del de Barcelona. La talla dels 

rals imperials fou de 80 peces per marc. La moneda de billó es fabricà amb 24 grans (1 

diner) de llei d’argent. Pel que fa la talla de la moneda de billó, l’ordre inicial preveia 

que havia de ser de 280 peces per marc de Castella. En canvi, els documents signats pel 

regent la tresoreria del Principat assenyalen que la talla final d’aquestes peces va ser 
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 AGS (Archivo General de Simancas), Secretaría de Estado, Corona de Aragón, Lligall 271, doc. 

90. 
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d’aproximadament 312 peces per marc (doc. 4). El pes unitari mitjà resultant devia ser de 

0,74 grams.  

  Josep Salat (1818) publicà una crònica contemporània d’aquesta emissió 

monetària que no coincideix amb la informació obtinguda dels documents oficials (doc. 

556). La documentació de Josep Salat assabentava d’aspectes contradictoris, com ara 

que: 

  “Les monedes que feren foren aquestes, escuts d’or que valían 21 

sous barcelonesos e mitg escuts ho coronas que valían 11 sous, e coronas 

d’argent que valían 11 sous, de mijas coronas 5 sous 6 diners, de reals que 

valían 22 diners e molts menuts, y tota la dita moneda, axí de or com de 

argent de una part tenia forjat la creu de Jerusalem y de altra las columnas 

ab lo plus ultra. En Barcelona corregué poch y casi no gens dita moneda, 

que tota serví per pagar la armada que sa magestat entenia fer y de fet féu”. 

  Salat també datava els fets l’any 1534, però això deu ser un error. El que no és un 

error és la relació de denominacions monetàries batudes durant l’operació. El text de Salat 

documenta peces de ½ escut (“coronas d’or”) i peces de 6 rals (“coronas de argent que 

valían 11 sous”), que no apareixen per a res en la documentació oficial dels arxius del 

Regne de Castella.
487

 Així doncs, la proposta d’equivalència entre les diferents 

denominacions imperials, un cop descartat que “corona” i “escut” fossin mots sinònims, 

era: 

1 escut = 2 corones = 4 testons = 12 rals = 288 diners menuts 

1 corona (or o argent) = 2 testons = 6 rals = 144 diners menuts 

1 testó = 3 rals = 72 diners menuts 

1 ral = 24 diners menuts 

1 mig ral = 12 diners menuts 

 

  Pel que fa a la identificació dels tipus monetaris, el document publicat per 

Francisco de Paula Pérez Sindreu (1992: 280) explica de manera molt precisa la forma 

de les monedes que s’havien de fabricar. Els escuts d’or: “acuñados de la una parte 

nuestras armas reales con el águila rampante ymperial y un letrero que diga CAROLUS 

                                                           
487

 ¿És possible una segona operació consecutiva a la primera que fabriqués més moneda i que no 

deixés rastre a la documentació oficial conservada? Es tracta d’una possibilitat remota però que 

explicaria el perquè algunes denominacions monetàries no s’esmenten a la documentació 

coneguda, estrictament datada el 1535. 
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QUINTUS IMPERATOR; y de la otra parte tenga una cruz y en cada estremo d·ellas la 

corona imperial y un letrero que diga HISPANIARUM ET UTRIUSQUE SICILIE REX”. Els 

testons d’argent: “sean del mismo cuño, armas, devisas y letreros (que els escuts d’or)”. 

Els rals i mitjos rals: ”que de la una parte tengan la misma cruz y el letrero que han de 

tener los dichos escudos ymperiales y de la otra las columnas de nuestra devisa del 

PLUS ULTRA”. I, finalment, que els diners de billó: “lleven los letreros de las otras 

monedas de oro y plata abreviadas las letras y en la una parte las colunas y en laotra 

una cruz de Jerusalén”. Tampoc s’esmenta en aquesta ordre la fabricació de mitjos 

escuts i de corones d’argent. 

  S’han conservat exemplars de tots aquests tipus monetaris. L’únic catàleg on 

apareixen tots junts és el volum corresponent a Nàpols del Corpus Nummorum 

Italicorum (CNI: XIX, làm. 14, n. 1-2, 5-6, 8-9; làm. 16, n. 20-21 ).
488

 De les peces 

esmentades per Josep Salat, també es coneixen peces de sis rals i un dibuix de la de mig 

escut (CNI: XIX, làm. 14, n. 3 i 7). 

 

 

Volum d’emissió i benefici reial 

 

  Coneixem el volum final d’aquesta emissió gràcies a documentació publicada per 

Francisco de P. Pérez Sindreu (1992: 291-294) i per altres documents inèdits que he 

inclòs a l’apèndix documental (docs. 554-555). Les xifres totals, però, no distingeixen 

les quantitats encunyades de cada denominació de moneda de plata, ni tampoc la talla 

real final de la moneda de billó. Pel que fa les denominacions de plata, he proposat una 

estimació a partir de les proporcions observades en les monedes que restaren a l’hora de 

comptabilitzar els beneficis reials de l’encunyació. Es tracta, doncs, d’una estimació 

molt hipotètica que només es podrà afinar comptabilitzant el nombre d’exemplars 

conservats avui en dia. Pel que fa la talla de la moneda de billó, l’ordre inicial preveia 

que havia de ser de 280 peces per marc de Castella. En canvi, els documents signats pel 

regent la tresoreria del Principat assenyalen que la talla final d’aquestes peces va ser 

d’aproximadament 312 peces per marc (doc. 555). Com anteriorment, cap document 

oficial esmenta l’existència de peces de ½ escut i de 6 rals. 
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 En canvi, en altres catàlegs de moneda napolitana no hi apareixen per ésser considerades no 

italianes; mentre que a casa nostra, els catàlegs comercials o no les coneixen o les cataloguen 

parcialment. 
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Taula 43 

Emissió de moneda imperial (juliol-setembre de 1535) per operaris de cada seca   

 

 Or Argent Billó 

marcs peces marcs rals tipus marcs peces
489

 

Barcelona 472 32.096 452 36.160 ? 1.946 607.152 

Burgos 930 63.240 415 33.200 t, r, m 989 308.568 

Conca 934 63.512 675 54.000 t, r, m 860 268.320 

Pamplona 473 32.164 411 32.880 t, r, m 2.067 644.904 

Perpinyà 179 12.172 508 40.640 t, r, m 4.941 1.541.592 

Saragossa 480 32.640 262 20.960 t, r 3.238 1.010.256 

Segòvia 514 34.952 562 44.960 t, r, m 819 255.528 

Toledo 695 47.260 236 18.880 t, r, m 1.232 384.384 

València 592 40.256 436 34.880 ? 921 287.352 

TOTALS 5.271 358.292 3.956 316.560  17.012 5.308.056 

 

 

  Un cop descomptat el valor del metall i les despeses de fabricació, els beneficis 

bruts del rei en l’emissió van ser comptabilitzats en 27.974 ¼ escuts, la meitat dels 

quals es van rebre en moneda de billó, i poc menys d’una tercera part, en moneda d’or. 

A aquesta xifra, rebuda pel regent la tresoreria reial del Principat de Catalunya, encara 

va caldre descomptar-hi certes quantitats destinades a pagar el transport de les monedes 

i joies reials a Palamós, per tal de ser embarcades, entre d’altres despeses. Al final, el 

benefici net de l’operació d’encunyació de moneda imperial a Barcelona, en el moment 

de treure les monedes fora de Catalunya, va ser de 27.554 ¼ escuts (doc. 2). 

 

Volum emès 403.102 ¾ escuts imperials d’or 

Benefici net per a l’emperador 27.554 ¼ escuts imperials d’or 
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 La xifra total l’he obtingut aplicant la talla final aproximada de 312 per marc de Castella, segons 

consta en el document 555. La talla teòrica havia de ser de només 280 peces per marc.  
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Taula 44 

Emissió de moneda imperial (juliol-setembre de 1535) per denominacions 

 

 

Denominació 
Valor (rals 

imperials) 
Llei 

Talla 

pxm 

Volum  

emès 

Valor emissió 

Escuts Rals Imp. 

Escut  12 
22 q. 

68 358.292  

escuts 
358.292 4.299.504 

Corona d’or 6 136 

Corona d’argent 6 

11 1/6 d. 

13 1/3  

316.560  

rals 
26.380 316.560 

Testó 3 26 2/3  

Ral  1 80 

1/2 ral ½ 160 

Diner menut 1/24 1 d. 312
 

5.308.056 d. 18430 ¾  221.169 

TOTAL 403.102 ¾  4.837.233 

 

Font de les taules 43 i 44: Pérez Sindreu (1992) i documentació inèdita de l’AGS. 

 

 

 

4.1.7. La gran Crisi de 1556. 

 

  La crisi de la moneda menuda de 1508 es mostrà com una sotragada important en 

el moment que es va fer notar. Però les autoritats van aconseguir remuntar-la i retornar 

la confiança a la moneda barcelonina. En pocs anys, s’inicià la fabricació de més 

moneda menuda, segons les necessitats quotidianes. L’any 1556, en canvi, la sotragada 

va ser d’una intensitat mai vista fins aleshores, fins al punt que enterraria la filosofia del 

redreçament de 1492-1494 i iniciaria una nova etapa monetària a Catalunya que duraria 

fins els decrets de Nova Planta del 1718. Aquesta nova etapa estarà basada en la 

progressiva fiduciarització de la moneda de billó, i també de la de plata, en la 

multiplicació de les emissions locals en els moments de necessitat, tant en el nombre de 

poblacions emissores com en el nombre de monedes tretes a la circulació, i en la 

progressiva modernització i perfeccionament de les tècniques de fabricació monetària. 
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  El Manual dels Novells Ardits i les Rúbriques de Brúniquer són les fonts que ens 

assabenten d’una manera més sintètica sobre els fets succeïts l’any 1556 en relació a la 

moneda menuda barcelonina (doc. 590). L’1 de maig, un flequer de Barcelona es negà a 

acceptar els menuts de la ciutat a causa de les abundants falsificacions. L’avalot 

ocasionat pel flequer en qüestió es degué encomanar ràpidament per tota la ciutat i per 

la resta de Catalunya. Entre el 5 i el 8 de maig, Barcelona determinà contramarcar els 

menuts autèntics amb una B, com ja ho havia fet l’any 1509. Les crides publicades a 

Barcelona, adreçades als caps de vegueria, informaven de com s’havia de fer l’operació: 

des de qualsevol vila del país, el Consell municipal respectiu havia de recollir els 

menuts barcelonins i portar-los a la capital de vegueria, on uns experts separarien els 

autèntics i tallarien els falsos; després els autèntics s’haurien de portar a Barcelona, on 

serien contramarcats si es confirmava la seva autenticitat (docs. 592, 600). Aquests fets 

propiciaren un gran "boom" d’encunyacions locals a Catalunya, perquè moltes 

poblacions decidiren fer front a la manca de moneda menuda, retirada de la circulació, 

amb l’emissió de moneda pròpia. Després de setmanes d’incertesa, el Consell de Cent 

barceloní decidí no executar totalment els acords presos sobre la crisi dels menuts. Un 

cop recollits de la circulació, el Consell només autoritzà la recirculació, un cop 

contramarcats amb el senyal de la B, d’una mínima part d’ells. L’objectiu era evitar un 

excés de moneda circulant que propiciés el rebuig de la població. De la mateixa manera, 

hom acordà no tornar a fabricar moneda menuda nova. Amb aquestes mesures les 

autoritats municipals pretenien evitar el compliment de l’anomenada llei de Gresham. 

Segons la llei de Gresham —potser l’única llei que és compleix sempre en el camp de 

l’economia— la moneda dolenta treu de la circulació la moneda bona, és a dir que la 

gent, a l’escollir quina moneda del seu moneder ha de donar en primer lloc al mercat, 

sempre escollirà la més dolenta (la que té menys metall preciós, la falsa, o la retallada) i 

es guardarà la més bona. El resultat d’aquest procés és evident: la circulació gairebé 

exclusiva dels menuts —agreujada per una encunyació massa nombrosa— suposa 

l’increment de l’oferta d’aquesta moneda, i això condueix a la reducció del seu valor (en 

relació a la moneda de plata), i la por a la continua reducció del seu valor mena a la gent 

a rebutjar la moneda que, recordem-ho, ha esdevingut l’única en circulació. Això és el 

que volia evitar el Consell de Cent, que l’excés de circulació perjudiqués el valor de la 

moneda. Aquesta decisió, sorprenent per l’època, ocasionà que durant gairebé cinquanta 

anys, el país es quedés gairebé sense moneda petita. Els diners i ardits barcelonins 

autèntics representaven una mínima part de les monedes en circulació. Entre 1556 i 
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1578, la moneda menuda en circulació estava formada per monedes municipals 

(sobretot de Girona i Vic) i per falsificacions de la moneda barcelonina, de les quals el 

Consell de Cent es rentava les mans. No cal dir que en aquests anys es multiplicaren les 

emissions de moneda municipal per tot Catalunya. 

  L’any 1578, el Consell de Cent acordà treure a la circulació una partida d’aquests 

menuts, perquè escassejaven molt, i els va haver d’ennegrir per que no provoquessin la 

desconfiança entre la gent acostumada a fer circular monedes gastades i pobres en 

metall (doc. 631). El 1586 tornà a treure una altra partida de menuts, però aquest cop no 

s’atreví a prohibir la circulació dels menuts gironins per por a provocar la indignació de 

la gent al quedar-se sense moneda menuda (doc. 633). 

  La no fabricació de moneda de billó en el regnat de Felip I s’ajusta al context 

monetari de la resta de la Corona catalanoaragonesa.
490

 A Aragó tampoc es va fabricar 

més moneda menuda entre 1556 i 1607 (Sanahuja, 2003c).
491

 A València i a Mallorca es 

va continuar encunyant diners menuts, però en quantitats molt reduïdes, fins al punt que 

avui són molt mal coneguts (Sanahuja, 2004f; Crusafont, 2009b).
492

. 

 

 

Cap a la reforma de 1599 

 

  El municipi barceloní es plantejà la possibilitat de fabricar menuts de coure pur a 

finals de segle. Amb l’ànim d’aconseguir una major autonomia, demanà i aconseguí, el 

1598, un privilegi reial que li permetia escollir lliurement la llei amb la que s’havia de 

fabricar la moneda de billó (doc. 643). De resultes d’aquest fet, alguns autors, com 

Pierre Vilar (1964: 279), van creure que els menuts fabricats a Barcelona a partir del 

1600 no duien gens ni mica de plata. Miquel Crusafont demostrà que això no havia estat 

així (Crusafont, 1989a: 172 i nota 220). La moneda menuda barcelonina mai no va 
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 En línies generals, el context monetari comú als quatre estats hispànics de la Corona, pel que fa a 

la moneda menuda d’època moderna, es pot dividir i resumir en aquestes etapes: 1.- 1485-1505: Es 

reprengueren les emissions després de molts anys d’ inactivitat i escassetat; 2.- 1505-1520: Primer 

període de crisi provocat per falsificadors i excés de fabricació; 3.- 1520-1555: Petites emissions 

més o menys continuades; 4.- 1555-1565: Segon període de crisi per culpa de falsificadors i excés 

de circulació; 5.- 1560-1600: Retirada de part de les emissions i recirculació o nova encunyació 

gradual de quantitats molt petites de billó; 6.- 1600-1615: Tercer període de crisi per culpa de 

falsificadors i pel sanejament de la moneda de plata de curs general. Substitució de les emissions 

anteriors de billó; 7.- 1615-1640: Emissions de billó controlades segons la necessitat del mercat 

(Sanahuja, 2006a).  
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 Malgrat l’opinió contrària de Miquel Crusafont (2006b). 
492

 En el cas de València, també malgrat l’opinió contrària de Miquel Crusafont (1995a). 
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deixar de dur una certa quantitat de plata, ni tan sols en els moments més crítics de la 

guerra dels Segadors o de la guerra de Successió (Sanahuja, 2006a). Els menuts de 

Joana i Carles, recirculats prudentment a finals del segle XVI, foren a la llarga 

reconvertits en els nous menuts del segle XVII, que mantingueren una proporció d’argent 

similar. 

 

 

Taula 45 

Mestres de la seca de Perpinyà 

 

Nom Anys documentats Càrrec 

Ramon Pallarés 1413  

Bernat Miró 1414-1418  

Joan Cases 1438 Lloctinent 

Gaspar Vilar 1473 Mestre 

Jordi Vidal 1480 Mestre 

Huguet Tardiu 1493 Mestre 

Joan Paulet  Mestre 

Pedro Cornago 1516 Regent 

Guerau Joan Bohigues 1518 Mestre 

Joan Salrà 1524-1536 Mestre 

Joan Francesc Tardiu 1560-1567  

Josep Boquet 1598  
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Taula 46 

Mestres de la seca de Barcelona 

 

Nom Anys documentats Càrrec 

Bartomeu Cervera 
1379-1383 Regent la seca 

1398-1426 Mestre ? 

Lleonard de Sos 1422 Mestre 

Miquel Sagrau 1422 Lloctinent 

Bernat Miró 1427  

Joan Tomàs 1430-1442 Mestre o regent 

Dionís Colomer ab. 4/1464  

Rafel Colomer d. 4/1464  

Rafael Moliner 1465-1472  

Salvador Espano 
1475-1478  

1478-1481 Regent 

Jaume Eimeric 1481-1494 Regent 

Bernat Dala 1488, 1495 Mestre 

Jaume Serra 

1481-1493 
Responsable de certes 

encunyacions. 

1494 Regent del regent 

1498-1512 Administrador de la seca 

1503/4-1531 Mestre 

Pere Serra 1527 Mestre adjunt al seu pare 

Francesc Caçador 
4/1531-1533 Mestre 

1533-1534 Regent amb P. Cornago 

Pedro Cornago 3/1534-1543 Mestre 

Pere Bernat Codina 1544-1547 Mestre 

JoanVinyes 1547-5/1558 Mestre 

Miquel Maduixer 5/1558-c.1593 Mestre 

Miquel Calaf 1595-1603  
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4.2. 

Actuacions monetàries locals conegudes 

 

 

 

  Bagà
493

 

  L’any 1496, el clavari de Bagà rebé, en dues partides, 2.636 ploms de nova 

fabricació (doc. 379). Una altra partida de ploms la trobem esmentada l’any 1498 (doc. 

381). Les notícies sobre la moneda bagatina s’estronquen fins l’any 1517, quan el 

clavari reconegué haver fet un pagament destinat a comprar plom per a fabricar les 

monedes de la vila (doc. 448). No tenim cap més altra informació sobre actuacions 

monetàries fins l’any 1560. Bagà és l’únic cas conegut de tot Catalunya (amb les 

excepcions legals de Perpinyà i de Lleida) que va poder mantenir moneda pròpia en 

circulació més enllà de 1494, probablement per limitar-se a efectuar unes emissions 

molt reduïdes i també pel seu origen senyorial. A Bagà, els permisos els atorgaven els 

mateixos barons de Pinós, a través dels seus administradors, que, per algun privilegi 

desconegut, tenien aquesta facultat tradicionalment reservada a la monarquia. Per tant, 

l’ordre de l’administració reial, l’any 1494, de retirar de la circulació les emissions de 

moneda local autoritzades durant i després de la guerra de 1462-1472 no afectà la vila de 

Bagà, perquè l’origen del seu privilegi era ben distint.
494

 

 

  Caldes de Montbui
495

 

  Com a la resta de poblacions de Catalunya, Caldes no tornà a considerar la 

fabricació de moneda pròpia fins després de la crisi dels menuts barcelonins del 1508-

1509. El 1510 la vila comprava 11 lliures de plom, al preu de 5 diners per lliura, per tal 

de fabricar senyals o diners (doc. 404). L’11 d’octubre de 1512, s’havien fabricat 8 ll. 

10 s. 2 d. de senyals, equivalents a 2.042 peces (doc. 412). L’any 1515, la vila encara 

pretenia fabricar més senyals de plom i per això s’encarregà al notari que anés a 
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 Vegeu un article anterior sobre les emissions monetàries a Bagà (2002b). A la monografia sobre 

les Baronies de Pinós i Mataplana, Joan Serra Vilaró documentà diverses actuacions monetàries de 

la vila de Bagà al llarg de la història, però només una d’aquest període (Serra Vilaró, 1947: II, 479). 
494

 Al segle XVII el cas de Bagà també mostraria una altra particularitat excepcional: esdevenir l’únic 

cas documentat a Catalunya on la fabricació de moneda municipal va arribar a constituir-se en ofici 

consolidat del Consell municipal, i no com a actuació momentània, transitòria o puntual. Vegeu un 

article anterior (Sanahuja, 2002b). 
495

 Vaig avançar la qüestió sobre la moneda municipal de Caldes en un article anterior (Sanahuja, 

1998a). 
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comprar una quantitat d’aquest metall (doc. 433). Però a continuació d’aquesta 

iniciativa, les anotacions del clavari es refereixen a la recollida i fosa dels ploms i a la 

fabricació de senyals d’estany, menuts o diners nous. A les despeses de fabricació 

d’aquestes noves monedes consta la compra de planxa de metall i d’un tallant per a 

tallar els senyals. Els nous senyals fabricats l’any 1515 degueren estar en circulació fins 

l’any 1523, quan tornem a trobar notícies de la seva recollida. Entre les despeses 

comptabilitzades pel clavari consten lliuraments que sumen un total de gairebé 17 

lliures, equivalents a 4.080 peces, i que es destinaren a recanviar la moneda local. 

També consta una rúbrica on s’esmenten "els presoners dels senyals", i que constitueix 

un indici de la falsificació de la moneda de Caldes. Les referències a la compra de 

planxa de metall, al mot “encosadures”, i a la denominació "senyals d’estany" ens mena 

a considerar que es tractava de monedes incuses, potser de llauna. A principis del 1524, 

els jurats de Caldes havien fet fabricar nous senyals. Són ben poques les dades que 

tenim d’aquesta emissió. El clavari destinà diners per tramitar l’autorització 

corresponent a Barcelona i també per fer venir uns moneders (doc. 480).  Els documents 

no esmenten el metall en que es fabricaren els nous senyals i presenten una certa 

ambigüitat: els anomenats moneders, eren argenters que venien a Caldes per tal de 

fabricar monedes amb una certa perfecció? o el clavari es referia als falsificadors que 

havien estat capturats i ara conduïts a la vila? Més enllà del 1524, i fins a la guerra dels 

Segadors, no he trobat cap altre referència a la moneda municipal de Caldes. 

 

  Granollers 

  L’existència de moneda pròpia anterior a 1556 sembla despendre’s d’un acord 

municipal d’aquell any per fabricar 60 ducats de diners menuts “que solen anomenar-se 

senyals, segons que temps passat s’és acostumat” (doc. 607). No es coneix cap més 

notícia relativa a la fabricació de moneda local a Granollers durant la primera meitat del 

segle XVI, ni tampoc s’ha identificat cap possible peça. 

 

  Montblanc 

  Sembla clar que la vila de Montblanc va fabricar repetides emissions de moneda, 

al menys durant el segle XVI. Malauradament no es coneix cap document concret que 

faci referència aquesta qüestió. Durant la Guerra contra Joan II Montblanc apareixia, 

junt a Lleida i Tarragona, com una de les tres poblacions on Jaume Llobet, mestre 

general de totes les seques del Principat, podia fabricar moneda d’or i argent per compte 
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del rei Joan II. Però aquest fet, de difícil comprovació, no sembla relacionat amb la 

futura iniciativa municipal de tenir moneda pròpia. Montblanc també apareix a la llista 

d’Antich Roca (1564) com una de les poblacions catalanes que tenia facultat de fabricar 

moneda municipal. 

  L’únic que sabem del cert és que existeixen unes monedes de plom i de llautó que 

han de ser forçosament menuts municipals de Montblanc. Es fa molt difícil establir una 

seqüència dels tipus coneguts, que assenyalen un mínim de sis o set actuacions 

monetàries. El més plausible és que les emissions de plom corresponguin a la primera 

meitat del segle XVI. Les incuses de llautó deuen correspondre a la segona meitat del 

segle XVI i al primer quart del segle XVII. En tot cas, la variació de tipus ens assenyala 

que la fabricació de moneda pròpia a Montblanc era un fet recorrent. 

 

  Perpinyà 

  Amb el retorn a Catalunya, i arran del redreç de la moneda catalana, culminat 

l’any 1494, la vila de Perpinyà recuperà el protagonisme emissor que havia tingut abans 

de la Guerra contra Joan II. Les disposicions que oficialitzaven les emissions de ducats o 

principats, primer, i de croats o rals, després, esmentaven que aquestes espècies 

monetàries es fabricarien a Barcelona i a Perpinyà (doc. 344). Paral·lelament a les 

emissions de moneda grossa de curs general, Ferran II autoritzà la vila de Perpinyà, el 

12 d’octubre de 1495, a batre 2.000 ll. de menuts, amb poder liberatori d’un quart de ral 

(doc. 377). La llicència reial fou successivament ampliada de 1.000 ll., el 30 de març de 

1496 (doc. 378);  2.000 ll., el1 8 de novembre de 1499 (doc. 382); possiblement 4.000 

ll., abans de 1503; i 2.000 ll. més, el 24 d’octubre de 1503 (doc. 383) (Per-1 a 2). 

  L’emissió de tanta moneda menuda degué causar problemes de confiança i de 

conseqüent liquidesa per part de les autoritats emissores, ja que l’administració reial 

intervingué, el 30 de juliol de 1505, per a prohibir al mestre de seca que continués 

fabricant moneda fins que els cònsols no es comprometessin a recanviar la moneda de 

billó per bona moneda de plata o or (doc. 384). El 1510 els cònsols de Perpinyà 

demanaren al rei obtenir facultat de fabricar moneda semblant a la consentida a la ciutat 

de Barcelona (doc. 403). L’emissió de moneda menuda perpinyanesa es degué 

reprendre el 1515, quan Germana de Foix, el 29 de novembre, concedí llicència a la vila 

per a fabricar 3.000 ll. de menuts (doc. 431). Les notícies de la falsificació de la moneda 

perpinyanesa s’inicien el 1517. El 6 de setembre, el Consell de Puigcerdà acordà 

nomenar un reconeixedor dels menuts de Perpinyà per tal de destriar-ne els falsos (doc. 
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445). El 7 de març de 1523 Carles I atorgà llicència per a encunyar 2.000 ll. de menuts 

(doc. 473). Els menuts locals es fabricaven a la seca de Perpinyà junt a la moneda d’or i 

argent. L’any 1523, Joan Guerau Bohigues, mestre de la seca, fou multat pel Mestre 

Racional per no haver portat els comptes de diversos batiments (doc. 471). En algun 

moment no documentat, la seca de Perpinyà també va fabricar ardits, a més de diners 

menuts (Per-3). 

  A Puigcerdà les queixes presentades per les autoritats locals davant 

l’administració reial tingueren ressò l’any 1525. Els cerdans es queixaven de 

l’exclusivitat emissora de la vila de Perpinyà per a un territori que incloïa el comtat de 

Rosselló però també el de Cerdanya. Així, el 25 de febrer, Carles I ordenà al mestre de 

la seca dels comtats de Rosselló i Cerdanya d’encunyar ardits i menuts a Perpinyà o a 

Puigcerdà en benefici d’aquesta darrera vila, fins la quantitat de 2.000 ducats (doc. 482). 

Poc després, el 15 d’abril, el Consell de Puigcerdà acordà que si la vila de Perpinyà no 

consentia la fabricació de moneda amb els seus propis encunys, se’n fessin de nous amb 

la “marededéu i les barres d’Aragó” (doc. 485). Segons les autoritats cerdanes, en 

aquells moments no hi havia monedes de Perpinyà en circulació. 

  Des del 1525, les autoritats perpinyaneses intentaren aconseguir un permís reial 

per a batre moneda menuda de billó ric, de valors circulatoris intermedis entre els diners 

menuts i els rals d’argent (doc. 490). El permís s’aconseguí l’any1528: el 19 de juliol 

Carles I atorgà llicència per a fabricar 3.000 ll. de moneda de billó, franques de drets 

(doc. 499). Entre 1529 i 1531 s’encunyaren peces de ½  sou, 1 sou i 2 sous (Per-4 a 6), i 

tot seguit les emissions a la seca cessaren. El 9 de juny de 1531 Joan Salrà, mestre de 

seca de Perpinyà, fou multat pel Mestre Racional per no haver presentat els comptes de 

certes fabricacions de moneda (doc. 512).  

  El 24 de febrer de 1532 l’administració reial ordenà a Joan Salrà no encunyar cap 

tipus de moneda fins nou avís (doc. 515), entre d’altres motius perquè es sospitava que 

els principats d’or fabricats a Perpinyà entre 1516 i 15131 no eren conformes a la llei 

(doc. 516). 

  La presència física de la veïna moneda francesa a Perpinyà es percep a través 

d’ordinacions publicades com les que, entre 1531 i 1533, advertien que seria castigat 

qui contractés amb dobles i ardits francesos o exportés or i  argent (docs. 513 i 535). 

  Des del mes d’abril de 1535 els moneders de Perpinyà anaren a Barcelona per tal 

de participar en l’encunyació de la moneda destinada a l’expedició a Tunis (doc. 549). 

Mentrestant, la ciutat de Barcelona es queixava a les Corts per la possibilitat que 
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Perpinyà fabriqués més moneda de billó (doc. 544). El 27 de maig de 1534 Carles I 

concedí autorització a Girona per a fabricar 4.000 ll. de menuts, 2.000 dels quals 

haurien de ser en benefici de la vila de Perpinyà, on no s’hi podia encunyar moneda 

perquè els operaris eren a Barcelona (doc. 550). El 4 de maig de 1536, Joan Salrà, va 

tornar a rebre l’ordre de no encunyar cap tipus de moneda fins nou avís (doc. 558). 

 

  Prades 

  Com en el cas de Montblanc, no es coneix cap document concret que faci 

referència a les monedes municipals de Prades, però l’evidència numismàtica ens 

mostra unes quantes emissions segures. Dos dels tipus de monedes conservades 

s’assemblen pel que fa al metall i al mòdul amb la peça de Poblet de l’abat Porta (1502-

1526), circumstància que ens permet ubicar-les al primer quart del segle XVI (Pra-3 i 4). 

La resta de monedes, de llautó, ha de ser posterior. Una emissió de diners incusos de 

llautó enllaça l’encuny utilitzat amb un dels tipus de senyals de plom coneguts.
496

 Els 

altres dos tipus de llautons catalogats per Crusafont (2009: n. 3.824-3.824a) presenten una 

tipologia molt semblant (dimensions, escut en cairó, metall) a una peça incusa de l’Albi 

que havia estat atribuïda al segle XV pel mateix autor (Crusafont, 2009: n. 3.617) i, 

sobretot, a l’únic tipus de menut identificat de la vila de Falset, i documentat ésser fabricat 

a partir de 1556 (Crusafont, 2010: n. 3.717). 

 

  Monestir de Poblet 

  L’emissió de moneda al monestir de Poblet és, òbviament, un fet remarcable. No 

consta cap altra institució religiosa catalana de l’època moderna que s’hagués decidit a 

efectuar emissions monetàries d’ús civil de cap tipus. I a Poblet, aquest fet no sembla 

ser una actuació puntual. Els dos únics documents escrits que coneixem sobre aquesta 

qüestió ens assabenten de dos tipus d’actuacions ben diferents i ben allunyades en el 

temps. En primer lloc, la llista d’Antic Roca (1564) esmenta el monestir com a 

responsable d’emissions locals en algun moment. El segon document, de la Guerra dels 

Segadors (1640-1652), esmenta la fabricació de moneda de plata de curs general per al 

bàndol filipista. Fins fa poc no es coneixia cap moneda atribuïble a Poblet, però 

recentment Miquel Crusafont ha publicat una peça probable (Pob-1). Val a dir que, al 

presentar la peça, Crusafont (2000a) assenyalà el dubte de poder-la considerar 
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 Vegeu més endavant, en el paràgraf dedicat a la identificació dels tipus, les p. 523-524. 
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indiscutiblement com a moneda d’ús civil. Es tracta d’un dubte raonable perquè dins 

d’una institució religiosa hi caben moltes pràctiques no monetàries que poden necessitar 

de l’ús de fitxes o getons com el descrit. El dubte s’agreuja al comprovar que les 

emissions de moneda local eren, en aquesta època, sempre iniciativa d’autoritats 

municipals, i no pas de cap col·lectiu religiós. Ara bé, aquest dubte queda força esvaït al 

tenir en compte una altra certesa: que Antic Roca considerava el monestir com a 

emissor de moneda al segle XVI. Pel que fa al metall i al mòdul, ara sabem que altres 

poblacions properes, com Montblanc o Prades, també van fabricar monedes de 

característiques similars, per bé que una mica més petites. Si la creiem moneda d’ús 

civil, la importància de la peça rau en que pot ser datada amb més o menys precisió 

perquè du l’heràldica de l’abat Porta (1502-1526). Aquesta dada ens permet considerar 

la possibilitat que altres emissions de plom semblants que coneixem, a d’altres 

poblacions, podrien ser de datació similar i correspondre exclusivament al primer quart 

del segle XVI. Pel que fa a l’àmbit circulatori, desconeixem quin podria haver estat; el 

més probable és que el seu ús és limités a les poblacions de Poblet més properes al 

monestir, com Vimbodí. 

 

  Puigcerdà
497

 

  No podem confirmar que les emissions de moneda pròpia a Puigcerdà s’iniciessin 

l’any 1514 i no pas abans, al segle XV, com en tantes altres poblacions catalanes del 

moment. El cert és que no es coneix cap moneda atribuïble a aquest període i que no s’ha 

conservat cap document monetari anterior al 1513. Durant el mes de novembre de l’any 

1513 Puigcerdà rebé una primera concessió reial per a poder fabricar 1.500 lliures de 

menuts (doc. 421), que fou conformada el dia 23 de gener de 1514 (doc. 423). Aquell 

mateix dia, la vila en rebé una altra, quan encara no s’havia iniciat la fabricació dels 

menuts corresponents a la primera emissió (doc. 424). Aquesta segona llicència permetia la 

fabricació de 500 lliures més de menuts o senyals. Com també succeí a Vic l’any 1511, les 

dues concessions produïren la fabricació de dues emissions simultànies de menuts 

diferents. Aquest fet el podem confirmar ara perquè els documents parlen d’un mínim de 

dos encunys diferents, però Miquel Crusafont ja ho havia suposat a partir de l’observació 

de les monedes. Les dues concessions permetien, en total, la fabricació de 2.000 lliures de 

menuts. Entre abril i octubre de 1515 es fabricaren 1.909 lliures 14 sous (458.328 peces), 
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 Les actuacions monetàries de Puigcerdà entre 1514 i 1525 van ser estudiades en un article 

anterior (Sanahuja, 2005a). 
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sota la direcció del banyolí Joan Torner (docs. 425-426). L’administració de la moneda era 

encomanada a un particular, encarregat de recanviar els menuts a tothom que ho volgués. 

Pot semblar que els tipus monetaris coneguts són tres i no dos, atesa la diferència visible 

entre els diferents puigs cimats de llir de les empremtes. Certament, podria existir una 

tercera emissió no documentada, resultat d’una ampliació irregular de la llicència, sobretot 

si tenim en compte que el més de febrer de 1516 el Consell esmentava els “menuts nous 

que en la present vila se són fets” i que anys més tard s’iniciaren investigacions per tal 

d’esbrinar els abusos comesos pels antics responsables de la fabricació entre 1514 i 1517. 

Però també podria ser que algun dels tres tipus fos fruit de la perícia de falsaris, com ho 

sembla indicar la abundància de moneda falsa en circulació. Això no vol dir que alguna de 

les varietats conegudes per Puigcerdà sigui per força una bona falsificació. Tenim 

arguments a favor i en contra. A favor d’aquesta hipòtesi trobem que els documents ens 

parlen de falsificacions preocupants. Però en contra d’aquesta idea també podem 

argumentar que les monedes fabricades l’any 1515 eren originàriament distintes i causaven 

rebuig entre la població, tal com assenyalen un informe del Consell i les investigacions 

posteriors relatives als abusos en la fabricació (docs. 428-430 i 4345-438). No sabem quina 

de les dues circumstàncies fou la principal culpable del rebuig popular. Segurament també 

hi devia ajudar la competència de la moneda de Perpinyà, que tenia curs oficial per tot el 

comtat de Cerdanya, i que va ser encunyada en abundància a partir del 1515. El que és 

segur és que les autoritats cerdanes van haver d’encarar el recanvi de la moneda molt abans 

del previst i sense els suficients recursos per dur-lo a terme. La majoria d’aquests diners de 

Puigcerdà ens ha arribat repicats amb la lletra P. Aquest fet tampoc restava documentat. 

Ara sabem que l’any 1516, i a causa de les falsificacions i el refús popular, el Consell 

municipal de Puigcerdà es va veure obligat a retirar l’emissió de la circulació. Però com 

que la vila no va poder recanviar la totalitat dels menuts recollits, l’any 1519 hom va 

decidir tornar a treure’ls al mercat, aquest cop remarcats amb una P, després d’haver-ne 

destriat els falsos (docs. 447, 452-453). Entre 1519 i 1525, la vila de Puigcerdà va treure un 

mínim de 800 lliures de menuts a la circulació, de manera gradual i sense saturar el 

mercat(docs. 465-466, 469-470, i 484). Entre 1522 i 1525, la circulació d’aquestes 

monedes va ser problemàtica. El Consell patia a l’hora de recanviar grans partides als 

particulars i fins i tot va demanar als creditors la gràcia de la meitat del seu valor. Aquestes 

dificultats degueren aconsellar el demanar un privilegi reial per fer moneda que permetés 

una emissió més acurada i que pogués circular oficialment no només per la Cerdanya sinó 

també per tot el comtat de Rosselló. Joaquim Botet esmenta una concessió reial de l’any 
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1523, no documentada, que en tot cas no arribà a executar-se (doc. 476). Poc després, l’any 

1525 la vila obtingué una nova llicència que sí seria aprofitada per a fabricar gran quantitat 

de diners i ardits.  

  El 25 de febrer de 1525, Carles I atorgà una nova concessió que permetia a la vila de 

Puigcerdà el fer fabricar moneda de billó de les mateixes característiques que la que 

s’encunyava a Perpinyà, fins a la quantitat de 2.000 ll. (doc. 482). Les queixes presentades 

per les autoritats locals davant l’administració reial havien arribat a bon port. Els 

cerdans es queixaven de l’exclusivitat emissora de la vila de Perpinyà per a un territori 

que incloïa el comtat de Rosselló però també el de Cerdanya. En principi la concessió 

reial permetia la fabricació de moneda perpinyanesa en benefici de la vila de Puigcerdà. 

Les autoritats perpinyaneses s’hi negaren i, per això, el 15 d’abril de 1525, el Consell de 

Puigcerdà va haver d’acordar que si la vila de Perpinyà finalment no consentia la 

fabricació de moneda amb els seus propis encunys, que se’n fessin de nous amb la 

“marededéu i les barres d’Aragó” (doc. 485). Segons les autoritats cerdanes, en aquells 

moments no hi havia monedes de Perpinyà en circulació. 

  Amb els nous encunys cerdans, el mestre de la “seca dels Comtats de Rosselló i 

Cerdanya” Joan Salrà féu encunyar diners menuts i ardits, però no pas a Perpinyà, com 

inicialment s’havia previst, sinó a la mateixa Puigcerdà (doc. 486). El batiment ja estava 

en funcionament el mes d’octubre de 1525, i aquest fet motivà l’empresonament 

d’algun dels responsables de la seca, per les queixes de la vila de Perpinyà (doc. 489-

490). Un cop aconseguit el reconeixement de la legalitat de la moneda de Puigcerdà, la 

vila reprengué l’emissió el 4 de maig de 1526 (doc. 491), 

  Carreras Candi (1906: 408) creia que podia haver existit una ampliació de la tercera 

llicència monetària perquè observà que entre 1535 i 1545 encara continuava la fabricació i 

que hom havia sobrepassat amb escreix la quantitat de 2.000 ducats. De fet, el privilegi 

reial preveia la fabricació de 2.000 ducats francs de despeses. Però això implicava que la 

vila podia arribar fàcilment a encunyar 8.000 ducats de moneda, amb els quals es pagarien 

les despeses de compra del metall, fabricació i recanvi de la moneda. 

  A l’igual que a Perpinyà, el curs i la contractació de moneda francesa de dobles i 

ardits es va prohibir i reiterar entre 1531-1532. A la Cerdanya, però, el governador reial 

dels Comtats s’avingué a permetre el curs de les targes a raó de 8 o 9 diners, per tal de no 

perjudicar el comerç de certes mercaderies entre Puigcerdà i el comtat de Foix (doc. 514). 

  Joan Salrà va fugir de la vila el mes d’octubre de 1532 sense haver retut els comptes 

de la fabricació de moneda local (doc. 523). Des d’aquell moment s’inicià una persecució 
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legal atès que la vila creia que Salrà o algun operari de la seca havia fabricat més moneda 

de la permesa. Salrà es reincorporà a la seca de Puigcerdà per tal de continuar la 

fabricació de moneda, el 14 de desembre de 1532 (doc. 523-525). Però el 27 d’abril de 

1533, les autoritats de Puigcerdà ban detenir Joan Salrà quan pretenia fugir de la vila amb 

un carregament de 1.000 ll. de moneda fabricada i sense haver satisfet els 2.000 ducats 

que devia a la vila (doc. 530). L’11 de juny, el Consell acordà confiscar els béns de Joan 

Salrà, que havia continuat fabricant moneda sabent que no tenia diners per pagar els seus 

deutes amb la vila (doc- 531). 

 

  Reus
498

 

  Entre 1494 i 1556 Reus no va tenir moneda pròpia en circulació, però no va deixar 

de pensar-hi en moments concrets. Les actuacions monetàries conegudes de la vila en 

aquest període es redueixen a tres. A finals del 1508 es va enviar un home a Barcelona, en 

representació de la Comuna del Camp, per tal d’assabentar-se del que calia fer amb els 

diners barcelonins que eren rebutjats per la població (doc. 386). Al contrari, doncs, del 

que succeí en altres llocs, no hi ha constància que Reus intentés fer circular moneda 

pròpia per tal de resoldre aquella crisi puntual. Anys més tard, el 1521, el Consell reusenc 

no acceptà la proposta de la veïna Selva del Camp de facultar les monedes que havia 

fabricat aquesta població per a circular oficialment per tota la Comuna del Camp (doc. 

468). Malgrat tot, les monedes circulaven lliurement d’unes poblacions a d’altres, això sí, 

sense el suport oficial de la vila receptora. Finalment, el 1528, el Consell reusenc assajà 

obtenir llicència per a fabricar moneda i facilitar així el finançament de les obres del 

campanar de la prioral de Sant Pere.
499

 El 21 de juny, el Consell va determinar picar el 

llautó que ja havien comprat, sempre i quan s’obtingués llicència per a fer-ho (doc. 496). 

En aquesta ocasió, l’emissió de moneda tenia com a únic objectiu proporcionar diners a la 

vila, sense anar acompanyat, com havia estat sempre exigit, del desig d’intentar solucionar 

un problema de circulació monetària. És a dir, l’any 1528 no hi havia cap problema de 

moneda menuda generalitzat al país. És per això que els jurats de Reus, no podent 

sol·licitar una nova llicència amb l’excusa de dificultats monetàries, al·legaren directament 

allò que més els preocupava: l’acabament de les obres de la prioral de Sant Pere. També és 
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 Les notícies documentals sobre la moneda reusenca del segle XVI han estat totes publicades 

anteriorment (Sanahuja, 2005b). 
499

 Segons Pere Anguera (1988: 36) les obres del campanar de reus s’iniciaren el 1520, però restaren 

aturades per manca de diners entre 1522 i 1526. La capitalització de diners a través d’una emissió 

monetària hagués accelerat la continuïtat del projecte. 
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interessant constatar que aquesta emissió no es va poder dur a terme, segurament perquè la 

llicència no va ser concedida. 

 

  La Selva del Camp
500

 

  A finals de 1508, les iniciatives monetàries a la Selva es reprengueren dins el 

context nacional de manca de moneda menuda provocada per l’abatiment de la moneda 

barcelonina. Així, el gener de 1509, els jurats de la Selva van demanar a l’arquebisbe de 

Tarragona, senyor de la vila, que els facilités una llicència reial per a tornar a fer 

circular els seus senyals, que tenien recollits (doc. 394). La documentació no fa cap més 

esment d’aquesta iniciativa, que potser no es va arribar a dur a terme. L’any 1521 la 

Selva del Camp aconseguí permís de la senyoria per tal de fer circular 50 lliures dels 

senyals de la vila, amb l’habitual valor de canvi d’un diner (doc. 467). No sabem si el 

Consell selvatà pretenia fer circular exclusivament els mateixos senyals que havia 

utilitzat el segle passat, o si en féu fabricar de nous. El que si sabem és que els jurats de 

la vila comptaven amb que aquesta moneda seria acceptada per tot el Camp de 

Tarragona. Així, trameteren cartes a la resta de poblacions en las que assabentaven les 

autoritats respectives de la posada en circulació de les monedes i els demanaven que 

donessin suport a la iniciativa. D’aquestes cartes, només coneixem la resposta negativa 

que donaren els jurats de Reus, els quals optaren per desentendre’s de qualsevol 

recolzament oficial (doc. 468). No tenim cap més notícia d’aquesta emissió, o potser 

recirculació, de moneda selvatana. La iniciativa s’ha d’encabir encara en un context de 

escassedat de moneda menuda al país. La seca reial de Barcelona tot just havia 

recomençat l’any 1519 la fabricació de diners menuts (per primer cop a nom de Joana i 

Carles) després de més de deu anys sense batre’n cap. La següent emissió de moneda 

selvatana, en canvi, obeiria més aviat a la necessitat de finançament municipal que no 

pas a aquesta penúria de moneda, solucionada a partir de l’any 1519. 

  D’aquesta mateixa època coneixem un document relatiu a l’ofici del Contrast de 

la Selva del Camp (doc. 481). El Contrast era un ofici instituït pel Consell municipal 

que tenia per missió verificar la correcció del pes de les monedes de plata i or que 

intervenien en els intercanvis comercials dins la població i també en els pagaments 

efectuats a l’administració. El document està datat del 1525, època en la qual la 

                                                           
500

 El repertori històric més important sobre la Selva del Camp, a cura de Joan Pié (1914), esmenta 

alguna actuació monetària d’aquesta època. La resta de notícies les vaig publicar per primer cop en 

un article, ampliat posteriorment (Sanahuja, 1999d; 2005b: 169-186).  
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principal preocupació es concentrava en la moneda d’or. Per això la totalitat de pesos 

que conformen l’inventari fan referència a distintes monedes d’or. A part del ducat, la 

moneda catalana del moment, també s’esmenten pesals de castellana i de florí, monedes 

segurament en desús però que havien gaudit del seu moment àlgid vint-i-cinc anys 

enrere. Com a curiositat cal destacar que el pesal més gran dels que hi són esmentats és 

un pes per a pesar fins a vint ducats junts, i que el document utilitza el mot “march” per 

a designar individualment cada pesal i no pas, com fins ara havia constatat Crusafont, 

per a designar la unitat ponderal (el marc de l’or) o bé el conjunt de pesals del mateix 

patró (un marc de pesals de ducat). 

  L’any 1533, el Consell municipal de la Selva demanà permís per fabricar moneda, 

a causa de la necessitat de diners per a diversos projectes. La llicència fou concedida 

durant la seu vacant de l’arquebisbe Cardona, aquell mateix any, i permetia 

l’encunyació de 60 lliures (14.400 peces d’un diner) (docs. 529 i 531). Les noves 

monedes es fabricaren amb llautó (doc. 533) i abans d’un any ja s’havien falsificat (doc. 

541). La vila optà, en un primer moment, recanviar també les monedes falses (doc. 

542), però l’any següent, el 1535, l’increment de les falsificacions degué obligar 

finalment a retirar l’emissió de moneda (doc. 548). És particularment interessant 

l’operació de retirada dels menuts, la qual s’inicià amb unes crides en les que cal 

considerar serien les principals poblacions on circulava la moneda selvatana: Tarragona, 

Reus, Valls, Alcover, i Prades (poblacions totes elles emissores de moneda en un 

moment o altre de l’Edat Moderna). És probable que l’acceptació de la moneda 

selvatana en aquestes poblacions es correspongués recíprocament amb l’acceptació de 

llur moneda a la Selva. 

 

  La Seu d’Urgell
501

 

  La Seu d’Urgell degué reprendre l’emissió de moneda pròpia —la tercera de les 

que coneixem— poc després de la crisi de la moneda menuda barcelonina, en el període 

comprès entre 1508 i 1515. No he trobat documentació escrita sobre aquesta emissió, 

llevat de la notícia que l’any 1518 la ciutat mantenia amb normalitat moneda pròpia en 

circulació (doc. 449). L’existència d’unes monedes de llautó que duen el card heràldic 
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 Els documents monetaris d’origen municipal de la Seu d’Urgell han estat descoberts i publicats 

per Francesc Carreras Candi (1905-1906) i per mi mateix (Sanahuja, 2010a). Sobre la història de la 

ciutat a l’època vegeu les obres d’Agustí Coy (1906: 421-48), Carme Batlle (1983) i Albert Villaró 

(1995). Les dades referents a la cronologia dels bisbes d’Urgell l’he extreta de la revista Urgellia 

(Baraut et alii, 2001).  
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propi del bisbe Pere de Cardona confirmen l’interval d’emissió proposat (Seu-3). Es 

podria discutir que aquesta moneda, pel fet de ser de llautó i dur l’heràldica d’un 

Cardona, podria adequar-se a una emissió documentada anterior al 1477, durant el 

bisbat del mateix Pere de Cardona (1472-1515), de la qual no s’ha identificat cap 

exemplar. És poc probable atès que, d’una banda, entre el 1493 i el 1511 es produí un 

trencament en el seguit d’emissions municipals de Catalunya, de resultes de la política 

de redreç monetari engegada pel Consell de Cent barceloní i recolzada pel rei Ferran el 

Catòlic. No es coneix cap emissió ni circulació de moneda local a Catalunya entre 

aquestes dues dates, a excepció dels casos particulars de Bagà i Perpinyà. És molt poc 

probable, doncs, que una moneda en circulació poc abans del 1518 ja estigués en 

circulació abans del 1477. L’inici de la primera crisi de la moneda menuda barcelonina 

al segle XVI, l’any 1508, i la mort del bisbe Pere de Cardona, el 1515, ens assenyalen 

l’interval d’encunyació d’unes monedes que, per altra banda, presenten una morfologia 

exactament igual a la que s’utilitzaria en les fabricacions immediatament posteriors. 

  Així, la quarta emissió de moneda pròpia a la Seu d’Urgell va tenir lloc entre 1518 

i 1519, durant el bisbat de Joan d’Espés (Seu-4). L’11 d’octubre de 1518 el Consell es 

dolia de la manca de moneda menuda i temia pel desenvolupament proper de la fira de 

Sant Ermengol, el dia de Tots Sants (doc. 449). Hom va acordar la fabricació de 

moneda, que es dugué a terme, en una primera fase, entre el mateix 12 d’octubre i el 16 

de novembre, i va concloure amb la fabricació de 25.086 menuts (doc. 450). En una 

segona fase, entre el 12 i el 17 d’octubre de l’any següent, el 1519, es fabricaren 6.648 

menuts més (27 ll. 14 s.), per tal de fer front a les despeses de les obres dels murs de la 

ciutat (doc. 455). 

  Poc després de l’emissió de diners menuts, el Consell urgellenc decidí començar a 

encunyar una nova denominació: l’ardit. Com a disseny hom escollí omplir el camp de 

la moneda incusa amb el senyal heràldic del bisbe Espés, que era un griu en posició 

rampant. La primera emissió d’ardits del griu s’inicià el 1523 i continuà, de manera 

discontinua, fins el 1543, i coincidí, en els anys finals, amb l’emissió de diners menuts 

que duen l’heràldica del Bisbe Urries (Seu-5). Les monedes amb el griu són les més 

conegudes, per ser les més abundants, entre totes les fetes fabricar pel Consell 

municipal de la Seu. Ara veurem, però, que el tipus de l’ardit del griu es va 

immobilitzar i les mateixes empremtes es farien servir entre 1584 i 1611 i també entre 

1653 i 1655, és a dir, en tres períodes històrics ben diferents. Per tant, cal classificar les 

peces conegudes segons el que puguem deduir dels documents. Les monedes del griu 
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són ardits, és a dir valien dos diners, i llur fabricació començà molts anys abans que 

finalitzessin les emissions de diners senzills.
502

 En un primer moment, la ciutat féu 

fabricar 13.111 ardits “ab lo senyal del griu” (doc. 474), entre el 8 d’agost i el 13 de 

novembre de 1523. En el document del lliurament dels ardits al clavari, els cònsols de la 

Seu assenyalaven que les monedes les feien dins la casa de la ciutat. El 16 de maig del 

1525, el Consell acordà fabricar més ardits per tal de lluir dos censals carregats sobre la 

ciutat que sumaven l’import de 175 lliures (doc. 487). Entre el 29 de maig i el 23 de 

juliol es fabricaren 20.403 ardits (170 ll. 6 d.) (doc. 488). El 15 de gener de 1533, el 

Consell acordà fabricar uns 50 o 60 ducats d’ardits per tal de fer front a les despeses 

d’expedició del privilegi reial de les imposicions, atorgat per Carles I (doc. 527). La 

fabricació es dugué a terme entre el 23 de març i 8 de desembre i s’encunyaren 2.494 

ardits (doc. 536). El 24 d’octubre de 1536, el consell de la Seu d’Urgell acordà fabricar 

100 o 200 lliures de moneda per fer front a les despeses ocasionades arran de la 

investigació de l’assassinat del cònsol en cap, Berenguer Santmartí, el dia 4 d’octubre, a 

mans de gent armada de Castellbò (doc. 561). I el 30 de novembre del mateix any 

s’amplià l’autorització anterior per tal de fer front a diversos deutes de la ciutat (doc. 

562). En total, es fabricaren l’any 1536 poc més de 384 lliures de moneda, entre ardits i 

menuts (doc. 563). Prenent com a model unes xifres parcials que s’esmenten a la 

documentació, el nombre d’ardits del griu fabricats en aquell any devia ser proper als 

28.000 (poc menys de 235 lliures). Encara tenim constància d’una darrera fabricació, 

duta a terme entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 1540 (doc. 572). En aquella 

ocasió es fabricaren 19.695 ardits, però fent servir coure en lloc de llautó. És probable 

que aquesta emissió no arribés a circular, atès que en un Consell del gener de 1543, els 

cònsols es queixaven que els ardits de coure no havien quedat ben encunyats i optaren 

finalment per reconvertir-los en diners menuts (doc. 574). Així doncs, es fabricaren 

ardits del griu durant els anys 1523 a 1525, 1533 a 1537 i 1540. 

  Un cop iniciada la fabricació d’ardits, hom va acordar no variar en res les 

empremtes, que duien el griu com a figura central. En canvi, els diners menuts batuts 

fins aleshores anaven canviant d’empremta segons el bisbe que governava la seu. L’any 

1536, el Consell municipal va decidir alternar la fabricació dels ardits amb nous diners 
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 Sense el suport documental necessari, Joaquim Botet (1911) i Miquel Crusafont (1990) no 

aconseguiren reconstruir el catàleg d’emissions monetàries de la Seu, sobretot perquè aleshores es 

desconeixia que les emissions del griu van ésser fabricades de manera simultània amb les de la 

porta de la ciutat, o que les primeres eren ardits mentre que les segones eren diners menuts, entre 

d’altres aspectes. 
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menuts, i es va continuar la tradició de conservar l’empremta amb la porta de la ciutat i 

l’escut del bisbe de torn. Aquest bisbe era aleshores Francisco de Urries i el seu escut, 

que apareix a les monedes, consisteix en un quarterat amb dues barres als espais primer 

i tercer i espais nets al segon i quart. Els primers diners menuts amb l’escut del bisbe 

Urries es fabricaren conjuntament amb els ardits, entre el 24 de novembre de 1536 i el 

20 de març de 1537, pels motius i de la manera que he esmentat en l’apartat anterior 

(docs. 562-563). Es devien fabricar uns 17.500 menuts (73 lliures) de llautó (Seu-6). 

Arran del fracàs de l’encunyació d’ardits de coure, hom va ordenar, el 8 de gener de 

1543, que es reconvertissin els ardits en menuts i que es continués la fàbrica d’aquests 

utilitzant la planxa d’aram que havia sobrat (doc. 574). Així doncs, entre el 15 de gener 

i el 22 de desembre es fabricaren 35.068 menuts d’aram de la Seu d’Urgell (doc. 576) 

(Seu-8). 

  El Consell va acordar una nova fabricació de menuts el 21 de juny de 1555, 

al·legant la necessitat que la ciutat tenia de diners per a tornar préstecs, comprar blats i 

altres obligacions (doc. 587) (Seu-9). Entre el 22 i el 25 d’octubre es fabricaren 16.932 

menuts (70 ll. 11 s.) (doc. 588). Fou aleshores, que el bisbe es dirigí a la ciutat per tal de 

demanar explicacions sobre la legitimitat de les fabricacions de moneda. És clar, doncs, 

que el bisbe no havia autoritzat aquesta fabricació. L’11 de gener de 1556, el Consell 

acordà trametre una resposta al seu senyor, assegurant-li que la ciutat “n’està en 

antiquíssima e immemorial possessió y consuetut e ne té letres de manutenènsia real 

atorgades per lo marquès de Aguilar, lochtinent de capità general”. És a dir, ara podem 

estem segurs que des d’aquest moment (potser abans i tot) la ciutat s’havia 

autoconsiderat detentora del dret de fer batre moneda. I fins i tot podria haver succeït 

que, des d’aquest moment, la ciutat prescindís de l’heràldica dels bisbes i de la 

simbologia episcopal a l’hora de projectar les seves monedes (doc. 589). Els mateixos 

tipus de menuts serien reencunyats els anys 1557 i 1563, amb posterioritat a l’esclat de 

la gran crisi de la moneda menuda barcelonina del 1556. 

 

  Tarragona
503

 

  El 20 de gener de 1509, el Consell acordà demanar informació sobre el refús 

popular de la moneda menuda a Barcelona (doc. 392). Apart, però, d’aquest esment 
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 Sobre la ciutat de Tarragona al segle XVI vegeu la monografia de Josep Maria Recasens (1975); i 

sobre les seves actuacions monetàries, la de Jaume Benages (1994). Alguns dels comentaris 

exposats a continuació ja els vaig avançar en una obra anterior (Sanahuja, 2005b: 189-215). 
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documental, no es coneix cap actuació monetària de les autoritats tarragonines entre 

1495 i 1555. S’ha catalogat alguna possible moneda de plom, datable en aquest període, 

com a hipotètica moneda local. Joaquim Botet  localitzà en un manuscrit de la catedral 

de Tarragona uns dibuixos de ploms d’indubtable caire municipal, i en un d’ells hi ha 

un cap de cabra o de bou (Botet, 1909: 379; Crusafont, 1990: 294). El més probable és 

que es tracti de ploms municipals d’usos no monetaris, com ara ploms de franqueses de 

la carn o de presència, existents a la majoria de viles i ciutats catalanes, i mínimament 

documentats en el cas de Tarragona.
504

 

 

  Vall d’Aran 

  El 28 de febrer de 1525,el rei Carles en persona signà la concessió d’una llicència 

als síndics de la Vall d’Aran per a que poguessin fabricar i fer circular moneda de 

caràcter local en l’àmbit de la Vall, fins a 500 lliures barcelonines i amb l’obligació 

d’assegurar l’emissió (doc. 483). 

  No s’ha pogut comprovar l’execució d’aquesta llicència. 

 

  Valls 

  L’estudi de les monedes de Valls ha comportat frustracions i desenganys. Des 

d’antic se li han atorgat emissions de moneda municipals, però llur identificació resta 

encara pendent. Per acabar-ho d’adobar, la documentació conservada és pràcticament 

nul·la. És força probable que la vila tingués una emissió en circulació pels volts del 

1519. Això es desprèn d’un document on es parla de “10 o 12 lliures de cosenyals” que 

la vila havia fet i que eren demanats pels preveres de la Comunitat (doc. 456). Si això 

fos cert ens trobaríem davant d’una emissió primerenca, anterior fins i tot a l’emissió 

selvatana documentada el 1521. 
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 Es coneix un document municipal del 28 d’abril de 1508, en el qual el Consell tarragoní disposà 

com havien de ser els ploms, segells i albarans de les imposicions de la ciutat, els quals havien de 

dur el senyal de la ciutat i altres figures per distingir-se entre si: “Item lo dit honorable Consell a 

proposició feta per los dits senyors de cònsols, attenent que les imposicions de la present ciutat de 

algun temps ensà per senyalar los alberans, ploms, e colps que·s fan per la expedició de les dites 

imposicions que ells tenen arrendades, ells matexs se fan lurs senyals a lur pler y voluntat dexant lo 

senyal y armes pròpries de la present ciutat, considerant e volgent açò ésser interès e preiudici de la 

ciutat, determena e feu conclusió que d’aquí avant tots los alberals, ploms e colps qui·s fan per la 

execució y expedició de les dites imposicions se façan ab lo senyal y armes de la ciutat, bé emperò 

se puguen fer es facen algunes diferències per conexer e distingir les imposicions a fi que no·s 

puga fer frau ab dits colps, ploms e senyals de hunes imposicions a altres. Remetent la execució de 

açò ab tot compliment als senyors de cònsols (AHT, Actes municipals, 1508) (Sanahuja, 2005b: 

239-240, doc. pl. 7). 
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  Vic
505

 

  No tenim constància a Vic de cap actuació monetària posterior a la pragmàtica de 

Ferran el Catòlic sobre la moneda menuda de 1494 fins l’any 1511. Aquest any, la ciutat 

rebé dues concessions diferents per a fabricar 600 i 700 lliures de menuts o doblers i fer-

los córrer durant el termini d’un any. La fabricació d’aquestes peces es dugué a terme 

entre el 17 d’octubre i el 29 de desembre de 1511, i entre el 16 de març i el 17 d’abril de 

1512, i es van fabricar un total de 1.400 lliures (és a dir 336.000 peces si es tractava de 

diners, o 168.000 peces si es tractava de doblers) (doc. 413). L’argenter barceloní 

Francesc Ferran fou l’encarregat de fabricar els encunys. Crusafont ja s’havia decantat 

per identificar aquestes peces amb els senyals que duen les armes de la ciutat i les lletres 

VIC i que ens són coneguts en dos metalls diferents, uns de coure i altres de metall 

blanc, possiblement un aliatge amb estany. Sembla clar que la diferència de metall 

podia servir per a diferenciar les dues emissions consecutives. Les monedes resultants 

de la primera fabricació s’haurien de recollir el mes d’octubre de 1512, mentre que les 

resultants de la segona fabricació s’haurien de recollir el mes de març de 1513, un any 

després d’haver estat posades en circulació.  

  A partir d’un moment determinat el Consell municipal de Vic es decidí a millorar les 

condicions materials i legals de les monedes que fabricava en benefici de la ciutat. La 

millora es concretà en la petició i obtenció d’un privilegi reial que donés suport a les 

emissions pròpies de moneda. Amb l’obtenció d’un privilegi o concessió d’aquest tipus 

hom s’assegurava que la gent acceptés de més bon grat el curs de la moneda i que la lluita 

contra els falsificadors fos més efectiva. A canvi, el control sobre l’emissió era més estricte 

perquè el Consell havia de presentar els comptes de les operacions, tant de la fabricació 

com del repartiment dels guanys obtinguts, a les oficines del Mestre Racional. A petició 

dels síndics de la ciutat de Vic, i per atendre el sosteniment de l’hospital de Terrades i 

altres obres pies, Carles I facultà la ciutat a encunyar 1.000 lliures de menuts del metall 

que volgués, amb un bust en una cara i les armes de la ciutat a l’altra, amb l’obligació 

d’assegurar-los mitjançant instrument públic, i amb curs per tota la ciutat i vegueria de 

Vic i Osona. La concessió fou datada a Barcelona el 22 de desembre del 1519 (doc. 458) i 

contenia una clàusula disposant que els falsificadors d’aquesta moneda incorreguessin en 

les mateixes penes que els falsificadors de moneda reial. Les 1.000 lliures autoritzades 

tenien com a justificació el poder satisfer deutes de fadrines a casar i estudiants, i no per 
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 La documentació de les monedes de Vic del segle XVI ha estat publicada anteriorment (Sanahuja, 

2004b). 
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altres usos, de tal manera que un cop pagats, certes rendes poguessin tornar a l’hospital 

d’en Terrades, de la ciutat. Sembla que un tal Joan ça Plana, difunt, havia disposat unes 

rendes per a l’hospital amb la condició que abans es solucionessin els deutes abans 

esmentats. A causa de l’advertiment formal de no desviar els diners de l’operació cap a 

“altres usos”, el 12 de gener de 1520, Carles I va haver d’autoritzar els consellers de Vic a 

poder prendre de les 1.000 lliures de menuts, 300 lliures per a satisfer el salari del síndic i 

pagar altres càrrecs de la ciutat (doc. 459). La fabricació es dugué a terme entre el 21 

d’abril i el 31 de juliol de 1520. En total s’encunyaren 1.000 ll. 8 s. 3 d.. de menuts de Vic, 

segons consta en el compte lliurat al Mestre Racional el 4 d’agost de 1535 (doc. 462). Tal 

com s’havia estipulat, el compte recollia la destinació de cadascuna de les lliures de 

menuts encunyades d’acord amb les característiques de la llicència obtinguda. Els encunys 

d’aquesta emissió els féu l’argenter barceloní Francesc Ferran. Pere de Fontarnau fou 

nomenat canviador dels menuts (Passola Palmada, 1999: 160). Els menuts procedents 

d’aquesta emissió es falsificaren en suficient quantitat com per que el Consell decidís 

recollir-los i contramarcar els autèntics amb una rosa petita, a mitjans 1527 (doc. 492). El 

senyal de la rosa petita també fou falsificat però l’emissió no es retirà de la circulació. En 

aquella ocasió fou detingut un sospitós, d’origen francès, acusat de ser l’autor de les 

falsificacions, però fou alliberat (docs. 493-494). Els menuts de 1520 continuarien en 

circulació fins l’any 1534, aleshores barrejats amb una segona emissió, encara més 

abundant. 

  La ciutat de Vic obtingué una nova llicència reial per tal de fabricar fins a 1.500 

lliures de menuts el 18 de juliol de 1528 (doc. 498). La novetat d’aquest nou privilegi raïa 

en el fet que permetia la fabricació de 1.500 lliures franques de despeses, és a dir, que la 

ciutat podia autoritzar la fabricació d’una certa quantitat més de menuts per tal de satisfer 

les despeses de metall, braçatge, distribució i recanvi. L’emissió es decidí el 3 d’agost quan 

el Consell acordà canviar i millorar l’empremta dels menuts (doc. 501) i s’engegà el 17 del 

mateix mes amb la signatura del contracte de fabricació i arrendament (doc. 502). El 

contracte preveia la fabricació de menuts d’aram barrejat amb estany, amb la talla de 384 

peces per marc. Resulta ben atípica la manera d’arrendar la fabricació dels menuts duta a 

terme en aquesta ocasió. El Consell no encarregà la tasca a una única persona sinó fins a 

cinc ciutadans que, individualment, havien d’anar fabricant i distribuint moneda. 

Sortosament també s’han conservat els comptes finals de cadascun dels cinc arrendataris. 

Entre el 16 de setembre de 1528 i l 5 de novembre de 1529, encunyaren: 
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  Jaume Morocuc:  465 ll.  13 s.  4 d. 

  Pere Pons:      21 ll.    8 s. 

  Bernat Bussart:  458 ll.  12 s.  9 d. 

  Bernat Joan Oms:  471 ll.  12 s. 10 d. 

  Joan Oms:    473 ll.    7 s. 10 d. 

 

  En total, doncs, es fabricaren 1.890 ll. 14 s. 9 d. de menuts, segons consta en els 

comptes presentats al Mestre Racional l’any 1537 (doc. 505). Alguns autors han apuntat la 

possibilitat d’una ampliació fraudulenta de la fabricació, atesa l’existència d’una pena de 

1.500 morabatins imposada pel Mestre Racional al Consell de Vic l’any 1537 (doc. 564). 

Sembla, però, que la multa era causada perquè la ciutat no havia retut els comptes de 

l’encunyació en el termini establert i no pas per un excés de fabricació no comprovat. 

L’afegit del concepte de lliures franques de despeses en el text de la concessió permetia 

que una quantitat inicial de 1.000 lliures, gràcies a l’economia creativa, esdevingués una 

fabricació final de 1.900 ll. La falsificació d’aquesta emissió tampoc no es devia fer 

esperar gaire. Així, entre les despeses anotades al compte de la fàbrica de menuts consten 

les derivades de la detenció d’uns falsaires de Ripoll, l’any 1532 (doc. 517). Fou 

precisament aleshores quan el Consell decidí repetir el que acabaria sent una pràctica 

habitual: recollir i contramarcar amb un nou senyal els menuts (docs. 518 i 520). El juliol 

de 1532 fou escollit i utilitzat un senyal en forma de V superada d’I, amb el qual 

s’autentificarien els menuts vigatans en circulació (doc. 521). Dos anys més tard, el flux de 

falsificacions obligà a repetir l’operació i contramarcar els menuts amb un segon senyal en 

forma d’àliga (docs. 538 i 543). L’operació tingué lloc abans de juliol de 1534. A finals de 

1534, doncs,  hi havia dos tipus de menuts vigatans en circulació: els “petits”, resultat de la 

fabricació de 1520, i els de “l’àliga”. Precisament l’11 de novembre el Consell vigatà 

acordà retirar de la circulació els primers, en el mateix acord en el qual es prohibia, en un 

afany de reciprocitat, el curs dels menuts de Girona a la ciutat (doc. 545). Aquest acord era 

conegut per Botet i Gudiol, els quals però, el malinterpretaren al considerar que la ciutat 

havia fabricats monedes de diferents valors. Els menuts de Vic del 1528 van estar en 

circulació fins ben entrat el regnat de Felip I,
506

 però no coneixem la data de la seva 

retirada. 
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 L’any 1559, per exemple, és documentada la circulació abundant de menuts vigatans a Granollers 

(ACVO, Fons Municipal de Granollers, Llibre del Consell, 1555-1572, f. 66, citat per Jaume Dantí 

(1981: 81). 
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4.3. 

Interpretació i delimitació del fenomen monetari local 

 

 

 

4.3.1. Una continuïtat afeblida 

 

  A diferència del que havia passat al segle anterior, les emissions monetàries locals 

del primer quart del segle XVI responien a una continuïtat d’actuacions. Les poblacions 

catalanes que aconseguiren o intentaren treure a la circulació moneda pròpia ho van fer 

pensant en actuacions d’un passat recent, la segona meitat del segle XV. Malgrat tot, el 

nombre d’emissions i d’actuacions monetàries va disminuir respecte a les dècades 

anteriors. També l’abast de les actuacions monetàries documentades sembla ser menor en 

la majoria dels casos. L’excepció innovadora cal situar-la a Girona, Perpinyà, Puigcerdà i 

Vic, quatre poblacions que aconseguiren el permís reial per a augmentar 

considerablement el nombre de monedes emeses i per a millorar llur acceptació a nivell 

regional (comtats de Rosselló i Cerdanya) o de tot el Principat. 

  Cal remarcar que, a l’existir una continuïtat entre unes actuacions separades per no 

massa temps, és possible l’existència de casos de recirculació puntual d’emissions 

monetàries retirades de la circulació però emmagatzemades i custodiades per les 

autoritats municipals, o fins i tot de reaprofitament d’estics sobrers de monedes, pròpies o 

foranes, legalitzades mitjançant contramarques. I d’aquests casos, limitats a un període 

breu de temps, podríem no conèixer-ne la documentació generada.  

  Per a la majoria de poblacions emissores, deixant de banda les quatre esmentades 

anteriorment, és probable que la continuïtat conceptual de les emissions es reflectís en la 

morfologia de les monedes fabricades. Així, amb les dades que avui tenim, que no són 

moltes, podem deduir que la majoria d’aquestes poblacions van emetre inicialment 

monedes d’estil semblant al de dècades anteriors, però amb una tendència evolutiva: els 

ploms de Caldes i a Bagà no els coneixem físicament, però els ploms d’Arbeca, Bellpuig, 

Prades, Poblet, i Montblanc —indrets propers entre si—, mostren unes dimensions més 

grans que no pas les de les monedes atribuïdes a la segona meitat del segle XV. A la Seu 

d’Urgell, la utilització del llautó incús, documentat des del 1470, es consolidà junt a 

l’aram, també incús, com a únic material fabricador de moneda pròpia. Al Camp de 
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Tarragona sembla consolidar-.se el pas de les emissions de plom a les de llautó incús, des 

de ben aviat, segons es documenta a la Selva del Camp i al projecte no reeixit de Reus.  

 

 

4.3.2. Conjuntura monetària i beneficis locals 

 

  El descens d’actuacions monetàries municipals en aquest període s’explica pel 

redreç monetari barceloní i per la conseqüent encunyació periòdica de moneda menuda 

de curs general. La conjuntura de penúria de moneda menuda que, en les etapes 

anteriorment estudiades, justificava la concessió de permisos monetaris locals, ara no era 

generalment percebuda. De fet, aquesta conjuntura de penúria no es podia considerar com 

a tal, excepte en el període comprès entre 1508 i 1513 o 1519, arran de la crisi del menuts 

barcelonins falsificats i fins a la fabricació de doblers de tern o fins a la represa de les 

emissions de diners menuts, ja a nom de Joana i Carles; o excepte en el període comprès 

entre 1525 i 1530, quan les fabricacions de moneda menuda barcelonina van ser molt 

moderades (vegeu el gràfic 7 de la p. 483).
507

 Per primer cop, algunes peticions de 

llicència monetària que no justificaren prou bé les necessitats de moneda menuda, van ser 

rebutjades. Aquests rebuigs constitueixen una prova més de la necessitat conjuntural de 

moneda menuda per a possibilitar l’existència d’emissions locals. Es tracta de la condició 

seminal que en els períodes històrics anteriors ja havia estat assenyalada i demostrada. 

  Cal recalcar que, malgrat la gravetat de la crisi del 1508, que obligà a remarcar els 

menuts barcelonins, no es pot verificar cap emissió monetària local que hagués estat 

concebuda o recirculada de nou arran d’aquell fet puntual. Sí que és cert que moltes 

poblacions mostraren preocupació i fins i tot enviaren síndics a Barcelona o es reuniren 

en els seus Consells municipals o supramunicipals, com en els casos de Tarragona (doc. 

392) o dels Comuna del Camp (doc. 386). Però la manca de documents ens impedeixen 

verificar actuacions causades per aquella crisis. L’únic intent conegut fou el protagonitzat 

pel Consell de la Selva del Camp, el qual va demanar a l’arquebisbe de Tarragona, senyor 

de la vila, que facilités una llicència reial per a tornar a fer circular els seus senyals, que 

tenien recollits (doc. 394). 
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 En canvi, no és equiparable el període comprès entre 1541 i 1544 perquè, malgrat no produir-se 

tampoc emissions de moneda menuda, feia molts anys que la seca de Barcelona havia anat emetent 

i circulant moneda nova. El 1525 el nombre de diners menuts en circulació era tres vegades 

inferior al de 1541.  
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  Malgrat el necessari context de penúria monetària, a la major part de poblacions 

que aconseguiren fer circular moneda, l’interès que les movia deuria ser el finançament 

de projectes. De motivacions i d’usos dels diners aconseguits amb la circulació de les 

monedes, en coneixem pocs.
508

 A Reus, el 1528, el Consell assajà obtenir llicència, sense 

èxit, per a fabricar moneda i facilitar així el finançament de les obres del campanar de la 

prioral de Sant Pere (doc. 496). A la Selva del Camp, l’any 1533, el Consell demanà 

permís per a fabricar moneda, a causa de la necessitat de diners per a diversos projectes, i 

obtingué l’autorització de fabricar-ne fins a 60 lliures (docs. 529 i 531).  

  Els casos més ben documentats són els de la Seu d’Urgell i Vic. El 1525, el Consell 

de la Seu d’Urgell acordà fabricar més ardits per tal de lluir dos censals carregats sobre la 

ciutat que sumaven l’import de 175 lliures (doc. 487). El 1533, el Consell acordà fabricar 

uns 50 o 60 ducats d’ardits per tal de fer front a les despeses d’expedició del privilegi 

reial de les imposicions, atorgat per Carles I (doc. 527). El 1536, el mateix Consell acordà 

fabricar 100 o 200 lliures de moneda per fer front a les despeses ocasionades arran de la 

investigació de l’assassinat del cònsol en cap, Berenguer Santmartí, el dia 4 d’octubre, a 

mans de gent armada de Castellbò (doc. 561). I el 30 de novembre del mateix any 

s’amplià l’autorització anterior per tal de fer front a diversos deutes de la ciutat (doc. 

562). A la Seu d’Urgell s’acordà una nova fabricació de menuts el 1555, al·legant la 

necessitat que la ciutat tenia de diners per a tornar préstecs, comprar blats i altres 

obligacions (doc. 587). 

  A Vic, a finals del 1519, Carles I facultà la ciutat a encunyar 1.000 lliures de 

menuts per atendre el sosteniment de l’hospital de Terrades i altres obres pies(doc. 458). 

Les 1.000 lliures autoritzades tenien com a justificació el poder satisfer deutes de fadrines 

a casar i estudiants, i no per altres usos, de tal manera que un cop pagats, certes rendes 
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 Però podem fer un exercici d’imaginació i recrear les inacabables obligacions econòmiques a les 

que estaven obligats els municipis catalans de l’Època. Per exemple, en el cas de la ciutat de 

Tarragona, Salvador-J. Rovira i Josep Fàbregas (2011, 131-312) afirmen que “Tarragona entrà al 

segle XVI amb un deute de 26.500 lliures que arrossegava des de la fallida financera del 1462. 

Aquest deute, conegut com el deute vell, costà molt d’eixugar, ja que les despeses extraordinàries 

apareixien amb una facilitat terrible. Així, s’hagueren de fer donatius graciosos als arquebisbes; 

pagar el coronatge de la reina Germana; el maridatge de la princesa Caterina, germana de Carles I, 

amb el rei de Portugal; el de la infanta Maria, filla de l’emperador, amb el príncep Maximilià; 

aportar el fogatge del 1505; lliurar el préstec del 1528 per a la construcció de dues galeres i el del 

1535 per bastir una armada contra els turcs; acomplir amb els donatius acordats per les Corts de 

1537 i del 1542; atendre el finançament de la modernització de les fortificacions segons el projecte 

de 1543; atendre el préstec fet al rei amb ocasió del seu pas per Tarragona l’any 1544, i fer efectiu 

el fogatge del 1547. El 1548 el govern municipal es proposà lluir els censals del deute vell a base 

d’imposar un nou impost sobre els articles i les activitats que ja pagaven imposicions...”. 
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poguessin tornar a l’hospital d’en Terrades, de la ciutat. Sembla que un tal Joan ça Plana, 

difunt, havia disposat unes rendes per a l’hospital amb la condició que abans es 

solucionessin els deutes abans esmentats. A causa de l’advertiment formal de no desviar 

els diners de l’operació cap a “altres usos”, el 12 de gener de 1520, Carles I va haver 

d’autoritzar els consellers de Vic a poder prendre de les 1.000 lliures de menuts, 300 

lliures per a satisfer el salari del síndic i pagar altres càrrecs de la ciutat (doc. 459). 

 

 

4.3.3. Tipus d’emissions locals modernes  

 

  Al llarg del segle XVI es van anar configurant dues vies per accedir al negoci de la 

moneda pròpia. La continuïtat afeblida inicial de les emissions s’enfrontà a la innovació 

exigida per les poblacions amb més interès emissor. Aquestes dues vies, que acabaren 

esdevenint dues tradicions diferents , acabaren produint monedes també morfològicament 

diferents, i una gestió del negoci ben distinta. 

  Recordem que al segle XV, les concessions monetàries, almenys les que coneixem, 

havien estat atorgades pel lloctinent general de Catalunya, en representació de la 

sobirania reial. En canvi, no coneixem cap concessió monetària local del segle XV 

atorgada pel rei,
509

 però en deduïm alguna d’origen senyorial. Al segle XVI, les autoritats 

concessores canviaren. El rei atorgà privilegis reials, i altres funcionaris menors, o 

representants de senyories nobiliàries o eclesiàstiques, concediren autoritzacions i 

permisos d’acord amb les seves possibilitats. 

  Així doncs, la primera tradició, creada aleshores, consistí en que algunes 

poblacions, que pretenien emetre gran quantitat de moneda, s’acolliren als avantatges i 

inconvenients de l’obtenció d’un privilegi reial. Fou el cas de Girona, Perpinyà, Puigcerdà i 

Vic. Les monedes d’aquestes poblacions solien estar molt ben fetes, encunyades a dues 

cares, de coure o fins i tot de billó, i sovint arribaven a circular amb normalitat per tot el 

país. A canvi d’una major acceptació entre la població, les autoritats emissores es veien 

obligades a retre els comptes exhaustius de les fabricacions davant les oficines del Mestre 

Racional de l’administració reial, i sotmetre’s als seus dictats. 

  L’altra tradició fou la de fabricar moneda en quantitats més reduïdes, sense gaires 

sofisticacions tècniques, sovint de llautó o de plom, i sense haver de demanar permís i 

                                                           
509

 Excepte el privilegi de Joan II concedit a la ciutat de Vic l’any 1461, d’autenticitat molt dubtosa. 

Vegeu la p. 251-252. 
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tutela a l’administració reial. Les monedes fabricades en aquestes condicions tenien un 

curs més reduït, sovint limitat a la comarca de la població emissora. També necessitaven 

de l’autorització de l’administració senyorial del lloc, per bé que aquest fet no implicava 

cap mena de tutela ni de seguiment per part de les autoritats superiors. Sovint la fabricació 

de les monedes d’aquesta tradició no necessitava tècnics massa especialitzats. Així, els 

cònsols de la Seu d’Urgell de l’any 1525 assenyalaven que les monedes les feien dins la 

pròpia casa de la ciutat (doc. 487). I a Reus, en un document del segle XVII, però 

representatiu del negoci estudiat, hom va establir que dos homes de la vila, que cobrarien 

un jornal de vuit sous, picarien els menuts en una botiga dins de la casa de la vila. Cada 

dia, els dos homes picaven fins a 30 lliures de menuts. El llautó emprat costava al voltant 

de tres lliures diàries. A més hi havia cinc homes, els tres jurats i dos consellers nomenats 

pel Consell, que tallaven i arrodonien els menuts ja picats. Cada dia, aquests cinc homes 

cobraven cinc sous per la seva feina. Per tant, les despeses diàries d'encunyació sumaven 5 

lliures i 9 sous. El benefici a curt termini era de gairebé 25 lliures diàries, un vuitanta per 

cent del valor total de l'encunyació (Sanahuja, 2005b: 62). 

 

  Del primer grup de poblacions emissores conservem documentació generada pel 

Mestre Racional, en els casos de Perpinyà, Vic. A Vic, La fabricació de menuts de 1520 

quedà plenament justificada en els comptes presentats al Mestre Racional el 4 d’agost de 

1535 (doc. 462). Aquests comptes recollien la destinació de cadascuna de les lliures de 

menuts encunyades d’acord amb les característiques de la llicència obtinguda. La següent 

fabricació de menuts, entre 1528 i 1529 quedà registrada en uns comptes lliurats al 

Mestre Racional l’any 1537 (doc. 505). En aquests comptes hi apareixen també el nom dels 

cinc arrendataris  que havien d’anar fabricant i distribuint moneda per concessió del Consell. 

A Perpinyà les notícies relacionades amb el Mestre Racional són requeriments i sancions, 

dels anys 1523 i 1531, per no haver-se presentat els comptes de les fabricacions a temps, 

però no necessàriament relatius a la moneda menuda local i dels Comtats, sinó potser als 

batiments de moneda grossa d’argent i de principats d’or de curs general (docs. 471, 512 i 

516).  

  Del segon grup de poblacions, podem comprovar que les autoritzacions monetàries 

van ser concedides directament per la senyoria de la població en el cas de la Selva del 

Camp, que l’any 1521 aconseguí un primer permís de l’arquebisbe de Tarragona per a fer 

circular 50 lliures dels senyals de la vila (doc. 467), i l’any 1533 n’aconseguí un altre 
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durant la seu vacant de l’arquebisbe Cardona per a fabricar 60 lliures de senyals (docs. 

529 i 531). Podem deduir el mateix, però, en els casos de Bagà, Caldes, i Valls. 

  Un cas especial és el de la Seu d’Urgell. No es coneix cap notícia del segle XV ni de 

la primera meitat del segle XVI relacionada amb la petició i obtenció d’una llicència 

monetària, com sí coneixem en la pràctica totalitat de la resta de poblacions 

documentades. No és estrany, doncs, documentar que l’any 1555 el bisbe de la Seu es 

dirigí a la ciutat per tal de demanar explicacions sobre la legitimitat de les fabricacions 

de moneda i sobre el fet que les monedes fabricades duien el seu escut heràldic o el dels 

seus predecessors. És clar, doncs, que el bisbe no havia autoritzat aquella fabricació, i 

que la ciutat anava fabricant moneda sense demanar permís a ningú. L’11 de gener de 

1556, el Consell acordà trametre una resposta al seu senyor, assegurant-li que la ciutat 

“n’està en antiquíssima e immemorial possessió y consuetut e ne té letres de 

manutenènsia real atorgades per lo marquès de Aguilar, lochtinent de capità general”. 

És a dir, ara podem estem segurs que la ciutat s’havia autoconsiderat detentora del dret 

de fer batre moneda des de feia molt de temps.  

 

  Considerant el cas de la Seu d’Urgell com a insòlit o poc representatiu, la majoria 

de poblacions catalanes s’acolliren a una o altra tradició legal i pràctica, les quals es van 

mantenir, sense canvis, fins a la guerra dels Segadors (1642-1652). 

  Jaume Ribalta (1996), de qui ja havia assenyalat la seva voluntat de negar 

l’essència monetària a la moneda fiduciària,
510

 es veu obligat a teoritzar sobre la 

intervenció reial en les concessions monetàries del segle XVI. Ell considera que la 

delegació de la regalia monetària en autoritats menudes és una acció de complicada 

justificació. D’altra banda, també considera que el rei Jaume I va delegar la regalia 

monetària, en tot allò concernent la moneda menuda (i potser també la de plata), a la 

ciutat de Barcelona, des del mateix moment de la creació del diner de tern, l’any 1258 

(Ribalta, 1996: 514-515). Això no ho diuen els documents, però ell ho dedueix “tot 

recollint el sentit general del text” (sic). Per tant, creu ell, les emissions efectuades pels 

municipis catalans no eren de monedes sinó de títols de crèdit convertibles. 

Conseqüentment, davant de les peticions monetàries del segle XVI, Ribalta proposa que la 

monarquia va haver de buscar una solució intel·ligent i “exquisidament jurídica” per tal 

de resoldre un problema real sense posicionar-se en contra de Barcelona i els seus 
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 Vegeu, especialment, la p. 242, i la nota 249. 
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privilegis. Aquesta solució “enginyosa” hauria consistit en que el rei decidia “atorgar 

privilegis ex certa scientia a aquells municipis catalans peticionaris per tal que, en els 

seus àmbits d’influència, poguessin emetre moneda fiduciària”. Ribalta desconeix que a 

Catalunya van ser autoritzades altres monedes amb valor intrínsec diferents de les de tern. 

Es tracta de la moneda menuda de Rosselló i Cerdanya, autoritzada amb llei de doblenc el 

1427, o la de Girona, des de 1463, o la de Perpinyà, des del 1528. Ribalta també 

desconeix altres circumstàncies, com ara que en temps de guerra algunes poblacions 

catalanes reberen permís per a fabricar moneda pròpia amb contingut intrínsec, com en el 

cas de Berga, Cervera, Lleida, o Vilafranca de Conflent durant la guerra contra Joan II. 

Vulneraven aquests concessions els privilegis de 1258 i posteriors? En què es 

diferenciava la moneda de Girona, amb un percentatge petit d’argent, de la de Vic, 

d’aram pur, o de la de Barcelona, de llei senar? 

 

 

4.3.4. Les falsificacions i altres problemes 

 

  La falsificació de la moneda pròpia continuà protagonitzant els maldecaps de les 

autoritats emissores. Les notícies documentades brollen continuadament. 

  A Caldes de Montbui, l’any 1523, s’esmenten "els presoners dels senyals", que 

deurien ser uns falsificadors.  A Perpinyà, les notícies de la falsificació de la moneda 

perpinyanesa s’iniciaren el 1517. El 6 de setembre, el Consell de Puigcerdà acordà 

nomenar un reconeixedor dels menuts de Perpinyà per tal de destriar-ne els falsos (doc. 

445). A Puigcerdà, l’any 1516, i a causa de les falsificacions i el refús popular, el Consell 

municipal es va veure obligat a retirar l’emissió de la circulació. Però com que la vila no va 

poder recanviar la totalitat dels menuts recollits, l’any 1519 va decidir tornar a treure’ls al 

mercat, aquest cop remarcats amb una P, després d’haver-ne expulsat els falsos (docs. 447, 

452-453). 

  A Vic s’adonaren que un dels avantatges d’aconseguir llicència reial regulada pel 

mestre Racional era que els falsificadors de la moneda local incorrien en les mateixes 

penes que els falsificadors de moneda reial (doc. 458), que eren molt més severes i que 

solien acabar amb la pena de mort. Precisament, a Vic, els menuts procedents de l’emissió 

de 1525 es falsificaren en suficient quantitat com per que el Consell decidís recollir-los i 

contramarcar els autèntics amb una rosa petita, a mitjans 1527 (doc. 492). El senyal de la 

rosa petita també fou falsificat però l’emissió no es retirà de la circulació. En aquella 
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ocasió fou detingut un sospitós, d’origen francès, acusat de ser l’autor de les falsificacions, 

però fou alliberat (docs. 493-494).
511

 Actuacions similars s’hagueren de repetir en els anys 

posteriors. El 1532 fou escollit i utilitzat un senyal en forma de V superada d’I, amb el qual 

s’autentificarien els menuts vigatans en circulació (doc. 521). Dos anys més tard, el flux de 

falsificacions obligà a repetir l’operació i contramarcar els menuts amb un segon senyal en 

forma d’àliga (docs. 538 i 543).  

  A part de les falsificacions, les dificultats en poder recanviar la moneda pròpia en el 

moment de la seva retirada també es documenten, almenys en un cas de Puigcerdà. Entre 

1522 i 1525, la circulació de la moneda cerdana va ser problemàtica i el Consell no 

disposava de prou liquidesa com per recanviar grans partides als particulars, de manera 

que va arribar a demanar als creditors la gràcia de la meitat del seu valor (docs. 465-

466, 469-470, i 484). 

 

 

4.3.6. Singularitat i paral·lelismes 

 

  En el capítol anterior he assenyalat l’existència d’alguns casos d’emissió de 

moneda pròpia —municipal o regional— a Menorca, Sardenya, i Còrsega durant la 

segona meitat del segle XV. Durant la primera meitat del segle XVI, les emissions locals 

continuaren a Còrsega i a Sardenya. En canvi, les de Menorca, únicament comprovades 

durant el regnat d’Alfons el Magnànim, ja no es van repetir. El relleu, amb molta força, 

el prengueren les emissions pròpies de l’illa d’Eivissa, des del regnat de Carles I. 

 

  Còrsega (Bonifacio i Ajaccio) 

  El seguiment de les emissions de moneda local a Còrsega ha estat tractat en el 

capítol anterior.
512

 És probable que les emissions estiguessin en circulació per tota la 

primera meitat del segle XVI, i és possible que no només tinguessin origen a Bonifacio, 

com és documentat, sinó també a Ajaccio, atesa l’existència d’una contramarca amb 

forma d’A. 
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 Des d’aleshores i fins al primer quart del segle XVII, la presència d’estrangers, sobretot occitans 

(“francesos”), entre els inculpats de falsificació de moneda, anirà creixent en nombre i proporció. I 

no cal dir que els estrangers sortien més malparats que els autòctons en els judicis (Sales, 1989: 115). 
512

 Vegeu les p. 410-412. 
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  Sardenya (l’Alguer i Sàsser) 

  El precedent de les emissions de moneda fiduciària local a l’Alguer i Bosa al segle 

XV deuria facilitar la continuïtat d’altres actuacions durant la primera meitat del segle 

XVI. D’aquestes actuacions no tenim massa dades documentals. Segons Mariano Sollai 

(1976: 350), l’Alguer tornà a demanar una llicència per a fabricar moneda pròpia en el 

període de 1513-1519, però fou denegada. En canvi, la ciutat aconseguí tornar a fabricar 

moneda en temps de l’emperador Carles, probablement cap el 1535. A part de diners, en 

aquesta època també es fabricaren malles o òbols (Crusafont,2009: 3623). Miquel 

Crusafont (1990: 365-366), proposà adjudicar al regnat de Ferran el Catòlic alguna de 

les múltiples variacions de llegenda que presenten aquests menuts, sobretot la 

combinació de l’anvers ALFONSVS REX amb el revers CIVITAS ALGVER, atès que el títol 

de ciutat fou concedit l’any 1504, i que en el document de petició de llicència de 1513-

1519, es demanava, textualment, batre moneda menuda amb “los cunys antichs que la 

dita ciutat ja”. En definitiva, segons Crusafont, l’Alguer podria haver tingut moneda 

pròpia en circulació, d’una manera continuada o força usualment, entre 1435 i més enllà 

del 1535.  

   

  L’arribada de l’emperador Carles a l’illa de Sardenya, l’any 1535, com a pas previ 

per a atacar la ciutat de Tunis,
513

 fou aprofitada per les autoritats municipals de Sàsser, 

que li demanaren i obtingueren una llicència monetària local (Sollai, 1976: 361-365). La 

motivació de la concessió no tenia res a veure amb la penúria de la moneda menuda de 

Càller, que era aleshores la de circulació general, sinó amb les necessitats econòmiques 

de la ciutat: “Més per la pobresa de la Ciutat, a tal se puga remediar en algunes 

necessitats sia servit vuestra senoria dar licència de batre tre-cents ducats de menuts 

juxta decretació de sa magestat y gràcia feta per temps de deu anys” (Sollai, 1976: 368; 

Crusafont, 1990: 368). De Sàsser hi ha també indicis de possibles emissions locals en 

temps de Felip I, no confirmades. 

  Mariano Sollai documenta un valor de canvi determinat entre les diferents 

monedes menudes en circulació a l’illa de Sardenya cap el 1535: 

100 ll. de Càller = 120 ll. de Sàsser 

18 s. de Càller = 19 s. de l’Alguer 
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 Vegeu la implicació monetària d’aquesta operació a la p. 484. 
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  Eivissa
514

 

  No se sap amb seguretat el moment que la universitat de la vila d’Eivissa va 

sol·licitar i aconseguir una llicència per a fabricar moneda fiduciària de curs legal a tota 

l’illa. Encara no s’ha localitzat documentació precisa. Sabem que va ser a l’època de 

Carles I perquè es conserven monedes amb el seu retrat i amb les llegendes +CAROLVS 

D G R  / + VNIVER EIVISA (Crusafont: 1990: 357-360 i n. 2468-2469). Aquesta primera 

emissió de moneda pròpia consistia en doblers, és a dir monedes de dos diners, potser 

inicialment equiparables als doblers mallorquins, però a la llarga de valor circulatori 

diferent al ser els eivissencs d’aram pur, i els mallorquins de billó, això sí, pobre. 

Posteriorment, la vila d’Eivissa va emetre més monedes, de diferents denominacions 

(quatre diners, sou, cinquena), i en tots els regnats dels segles XVI i XVII. Algun dels 

tipus fabricats durant el segle XVII arribaria a ser reutilitzat o reencunyat durant el segle 

XIX, també com a moneda pròpia de l’illa. 
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 Sobre la moneda d’Eivissa han fet aportacions Àlvar Campaner(1879), Joaquim Botet (1914), i  

Miquel Crusafont (1990). El catàleg sistemàtic de les emissions eivissenques va ser inicialment 

raonat i reconstruït per Crusafont (1996c),i posteriorment lleugerament modificat per alguna altra 

aportació (Crusafont, 1997b: 91-95; Sanahuja, 2001e; Crusafont, 2003a: 136-137). 
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4.4. 

Annex. Dades objectives per a la identificació d’emissions 

 

 

 

  El nombre menor d’emissions monetàries locals d’aquest període dificulta el 

poder establir pautes facilitadores de la identificador de les peces conservades. Aquesta 

mancança s’agreuja pel fet que els documents conservats tampoc són abundants, ni 

massa explícits. No és el cas de les quatre poblacions emissores de moneda amb 

privilegi reial (Girona, Perpinyà, Puigcerdà i Vic), de les quals no hi ha problema per 

poder identificar les seves emissions posteriors a l’atorgament reial. El problema rau en 

identificar les monedes resultants de la segona tradició emissora, emeses en menor 

quantitat i amb  menys perfeccionament tècnic. Sobre aquests darrers, podem intuir que 

les poblacions veïnes o properes que decidiren engegar una emissió monetària o podrien 

haver fet de manera similar. Per tant, una hipòtesi de treball consisteix en dividir el 

territori en alguns grups que incloguin poblacions emissores comprovades. 

  Aquest és el cas del Camp de Tarragona, i de les viles de la Selva del Camp, 

Riudoms, Valls, i Reus, emissores comprovades o possibles, únicament de llautons 

incusos que malauradament avui no han estat identificats. 

  I també és el cas de la zona veïna de les Muntanyes de Prades i la Conca de 

Barbarà, potser ampliat per al nord fins les Garrigues i l’Urgell. És un grup de 

poblacions que inclou les poblacions de Prades, Montblanc, Arbeca, Bellpuig d’Urgell, i 

el monestir de Poblet, a les quals els he atribuït emissions de moneda de plom de grans 

o mitjanes dimensions. L’ús monetari d’aquests ploms de grans dimensions s’ha pogut 

comprovar en el cas de Prades al poder documentar el reaprofitament d’un encuny 

monetari, inicialment utilitzat per a empremtar els ploms, i finalment utilitzat per a 

empremtar llautons incusos, segurament a partir de 1556 (vegeu il·lustració a la p. 

següent). 
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Enllaç d’encunys entre emissions municipals de Prades del segle XVI 

 
 

Font: Sanahuja (2009c 129-131). Les tres peces es corresponen, segons el catàleg de Miquel 

Crusafont (2009) amb els n. 3822, 3822 i 3823 respectivament i consecutiva. 

 

 

  No hi ha cap més grup comprovat de poblacions emissores en aquesta època. Tal 

com mostra el mapa 4 de la p. 527, les poblacions emissores al llarg del Segre i de la 

Noguera Pallaresa ho són de manera hipotètica. La Seu d’Urgell és l’única població 

emissora comprovada de la zona per a aquesta època. És molt probable, però, que no ho 

fos aïlladament, sinó que altres poblacions veïnes n’imitessin el negoci. De fet, sabem 

que a la segona meitat del segle XVI i durant el primer quart del segle XVII les 

poblacions emissores de l’Alt Urgell, Pallars, Solsonès i Noguera van ser molt 

abundants.
515

 Tipològicament, les monedes emeses en aquesta zona, deurien ser incuses 

de llautó o d’aram, a imitació de la moneda de la Seu d’Urgell, la més abundant. El 

problema rau en poder diferenciar les monedes incuses batudes durant la primera meitat 

del segle XVI, de les batudes després de 1556, i de les batudes durant el primer quart del 

segle XVII. El repte no és fàcil, sobretot perquè la majoria d’aquestes peces no duen data 

ni elements datadors clars. 

  Com ja havia assenyalat en capítols anteriors, les contramarques que apareixen en 

algunes monedes cal datar-les a partir de mitjans del segle XVI, i no pas abans.  
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 Vegeu el mapa de 1556-1557 (p. 529) per les poblacions emissores de la zona. Cal afegir-hi 

encara algunes altres poblacions que és comprovat que engegaren o intentaren emissions 

monetàries més tard, com Castellbò (Crusafont, 1990: 136) o Vilamur (Crusafont, 1997b: 107).  
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 Un altre mitjà útil per a poder precisar la catalogació és l’estudi i comparació de 

les escasses troballes documentades. En aquest àmbit pirinenc i prepirinenc, les 

troballes documentades es redueixen a les de les parròquies d’Andorra, publicades per 

Pere Canturri (1991),
516

 i, molt més útil, a l’anomenada “bossa de Pano”. La bossa de

llautons incusos, avui perduda, però en el seu moment publicada i dibuixada per 

Mariano Pano (1890), era un conjunt de monedes depositat a la seu parroquial d’aquesta 

població ribagorçana, a prop de Graus, que contenia un mínim de 13 exemplars de set o 

més poblacions diferents: Graus, Sort, Vall d’Àneu, Sant Llorenç de Morunys, la Seu 

d’Urgell, Pobla de Segur, i Salàs de Pallars. De totes aquestes, l’única moneda que 

podem datar amb seguretat és el diner de la Seu d’Urgell, del bisbe Urriés (1543), però 

contramarcat entre 1565 i 1576. La bossa de Pano, per tant, fou formada en una data 

posterior a 1565, amb monedes ben conservades, de datació no massa allunyada i, per 

tant, no atribuïbles a la primera meitat del segle XVI. 

516
 Es tracta d’un conjunt de peces molt interessant per la raresa dels exemplars, atribuïts a la Seu 

d’Urgell, Sort, Castellbò i Organyà, però malauradament repartits en troballes disperses en set 

parròquies distintes, de manera que és molt complicat poder-les datar amb precisió. 
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4.5. 

Recapitulació. Àmbit geogràfic i abast cronològic 

 

 

 

  Aquest període redreç de la moneda de Barcelona ens serveix per a comprovar 

que en els moments d’estabilitat i de correcte subministrament de moneda menuda de 

curs general, les emissions locals es redueixen i, fins i tot, desapareixen. El gràfic 3 

mostra com les iniciatives monetàries són gairebé inexistents abans de 1510, en el 

moment quan la seca de Barcelona fabricava i distribuïa la nova moneda menuda del 

país, i també entre 1544 i 1554, que era quan la moneda menuda barcelonina circulava 

en abundància i amb normalitat, acompanyada d’algunes emissions locals de llarg abast, 

com les de Girona o Vic. En canvi, en el moment que esclatà la crisi de confiança de la 

moneda barcelonina, l’any 1556, les actuacions monetàries locals es van disparar i 

reproduir per tot el país (gràfic 3 i mapa 5). 

  El mapa 4 mostra dues úniques zones definides de circulació de moneda local 

durant la primera meitat del segle XV. Es tracta del Camp de Tarragona i de les 

Muntanyes de Prades-Conca de Barbarà. Ambdues zones, a la Catalunya Nova, feien 

circular monedes de plom o de llautó amb autoritzacions locals. A la Catalunya oriental, 

les viles i ciutats (Girona, Perpinyà, Puigcerdà, i Vic) que aconseguiren una autorització 

reial per a fabricar gran quantitat de moneda aconseguiren impedir la proliferació de 

poblacions emissores al seu voltant. Es tracta, doncs, de dos models de funcionament 

clarament perceptibles, que s’aniran reproduint, com dues tradicions consolidades, al 

llarg dels segles XVI i XVII. 
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Gràfic 8
Emissions documentades de moneda local  (1500-1599) 

Concessió i/o fabricació Concessió no comprovada Probable emissió (aprox.) Actuació no reeixida
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  L’objectiu d’aquest estudi ha estat millorar sensiblement el paradigma vigent 

sobre la història de la moneda catalana a la Baixa Edat Mitjana i principis de l’Edat 

Moderna. En el cas de la moneda de curs general del segle XVI, la millora del paradigma 

era una fita esperada i no pas massa meritòria, atès que partíem gairebé des de zero. 

Malgrat ésser esperats, alguns dels resultats obtinguts cal considerar-los sorprenents,  

sobretot tenint en compte que contradiuen creences seculars que no havien estat mai 

qüestionades, com ara la introducció de la moneda barcelonina a Lleida el 1462 en lloc 

del 1350 (p. 198-199), la data inicial de fabricació de ducats d’or a Barcelona, que fou 

el 1481 (p. 307-309), la data d’introducció de l’escut d’or a la Península Ibèrica i la no 

existència de l’escut català (p. 446-450), la fabricació de malles al segle XVI (p. 480-

482), la data final de fabricació de croats d’argent a nom de Ferran el Catòlic, el 1584 

(p. 453-454); o la sorprenent emissió de principats dobles i múltiples a nom dels Reis 

Catòlics durant la segona meitat del segle XVI (p. 438-452). 

  Però el fil conductor de la recerca ha estat la moneda menuda i no les 

encunyacions de monedes d’or i monedes grosses d’argent. Una moneda menuda 

essencialment barcelonina, però que, progressivament, va haver de compartir el 

protagonisme amb la moneda creada i controlada per autoritats municipals de la resta de 

poblacions catalanes. En el moment de començar la recerca, dels 657 documents 

considerats, 268 eren inèdits o considerablement millorats. Gairebé un 40% del total. 

Per tant, des de l’aparició de la monografia de Miquel Crusafont sobre la moneda local, 

l’any 1990, el nombre de documents relacionats amb la temàtica ha augmentat 

considerablement. I també ha augmentat el nombre de tipus monetaris i exemplars 

numismàtics coneguts. 

  Era lògic i previsible, doncs, que amb tanta informació nova que calia processar, 

el paradigma sobre la moneda menuda, d’abast general o local, acabés per modificar-se 

i, lògicament, millorar-se. Els canvis en el paradigma, assenyalats en l’estudi que 

precedeix aquestes conclusions finals, són proposats amb força i amb la convicció que 

es deriva de l’anàlisi científic dels documents i de les fonts numismàtiques 

conservades.
517
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 Malgrat tot, el 2007, vint-i-set anys després de publicar-se la seva obra, el propi Miquel Crusafont 

encara no trobava cap element que modifiqués essencialment les hipòtesis presentades en el seu 

treball inicial (Crusafont, 1990) i refermades posteriorment (Crusafont, 2003b), i afirmava que “pel 

que fa a la teoria general sobre la moneda local, és a dir, les causes de la seva aparició, la seva 

expansió i la seva crisi a inicis del segle XVII ran de l’aparició de l’ardit de Barcelona, pensem que 

no hi ha hagut pas canvis trascendentals” (Crusafont, :2007: 93). 
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5.1 Apriorismes sobre la moneda municipal a refermar o rectificar 

 

La moneda local no fou un fenomen en circulació permanent 

 

  Hem vist com el nombre de emissions de moneda menuda local en circulació, i el 

nombre d’actuacions monetàries per part de les autoritats locals no fou constant al llarg 

dels períodes històrics estudiats. En algunes èpoques no és documentada la circulació de 

cap moneda local, o de molt poques. En canvi, en altres períodes, la circulació és nodrida 

per multitud d’autoritats emissores. Si es produïren aquests daltabaixos es perquè hi hauria 

algun motiu. Per tant, podem deduir l’existència de fases, etapes o períodes de 

característiques distintes a l’hora de descriure el fenomen de la moneda local catalana. Si 

considerem l’existència d’etapes diferents, caldrà descartar la teoria de la continuïtat, 

segons la qual les monedes locals es van començar a fabricar a finals del segle XIII, i que, 

van continuar en circulació de manera ininterrompuda, això si renovant-se emissió a 

emissió, fins al segle XVII. 

  Quan Crusafont va presentar el seu estudi, l’any 1990, la continuïtat semblava 

possible. Ell arribà a calcular el volum de moneda local en circulació a través dels anys, 

anant sumant sempre les consecutives emissions documentades —o no— de moneda local i 

estimant una pèrdua anual del 2% del total (Crusafont, 1990: 36-38). Aquesta continuïtat 

no va poder tenir aleshores en compte, per exemple, l’ordre de cessament de les emissions 

locals de l’any 1494, ordenada pel lloctinent general Joan de Lanuza, ni tampoc els més de 

cent anys, entre 1330 i 1462, que no tenim documentada cap emissió ni cap circulació de 

moneda menuda local a Catalunya, a excepció de la moneda regional dels Comtats de 

Rosselló i Cerdanya, des del 1427. De fet, la continuïtat és molt difícil de mantenir, fins i 

tot en condicions favorables. Pel que sabem, moltes de les emissions de moneda 

municipals estaven pensades per a circular un període de temps molt breu. No és el cas de 

les grans emissions de moneda amb concessió reial, protagonitzades per Girona o Vic, per 

exemple. Però a moltes poblacions, on la moneda era un recurs per a resoldre una puntual 

manca de moneda menuda, o per aconseguir uns pocs diners per tirar endavant una 

reparació, un pagament urgent o una bestreta de les entrades ordinàries, no calia que 

aquella estigués massa temps en circulació. És documentat que a Talarn, l’any 1482, la 

concessió permetia les autoritats a mudar les empremtes cada pocs mesos i, per tant, a 

retirar la moneda de la circulació en un termini curtíssim. 
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  En pàgines anteriors he demostrat que no hi va haver continuïtat, ni temporal ni 

geogràfica, ni conceptual entre les primeres emissions de monedes pugeses jaqueses del 

període 1298-1350 i les següents emissions efectuades a tot Catalunya durant la guerra 

contra Joan II. He demostrat també, que la continuïtat entre les emissions de la segona 

meitat del segle XV i les de la primera meitat del XVI fou una continuïtat afeblida, amb 

períodes en els que les emissions de moneda municipal desapareixien o disminuïen, i 

d’altres on es multiplicaven, i com la continuïtat provocà una modificació dels aspectes 

legals i formals del negoci, dividint les actuacions en dues tradicions diferents. 

 

 

Les monedes són de l’autoritat que les fabrica, independentment del seu metall 

 

  La continuïtat defensada per Crusafont arribà fins l’extrem de dividir les etapes de la 

moneda municipal catalana en tres (Crusafont, 2003b:765-766): “la primera etapa s’inicia 

a finals del segle XIII amb les concessions del rei Jaume II (1291-1327)... per a  batre 

monedes divisionàries o pugeses (quarts de diner), complementàriament al curs normal de 

les monedes d’or,  plata i billó.... i es clou , bé que no d’una forma completa, als primers 

anys del segle XVII;... la segona etapa se situa dins la Guerra dels Segadors (1640-1652) i 

suposa l’emissió descentralitzada no tan sols de petita moneda sinó també de plata, a una 

trentena de poblacions;... la tercera etapa cobreix els anys centrals de la Guerra Civil 

(1936-1939) amb l’emissió de petits valors per la major part dels ajuntaments de 

Catalunya, etc.” 

  La necessitat de separar les emissions monetàries locals en un grup original, continu 

entre el segles XIII i XVII, i el grup de la guerra dels Segadors no és per reconèixer un 

trencament de la continuïtat circulatòria d’aquest tipus de moneda, sinó per a diferenciar 

que la moneda local anterior a 1640 era sempre fiduciària o de billó pobre, i la de la guerra 

dels Segadors combinava emissions de plata amb d’altres d’aram. De fet, però, ha quedat 

demostrat que durant la guerra contra Joan II (1462-1472), també es produïren emissions 

de billó i d’argent sota responsabilitat o participació municipal. I també durant el segle XVI 

es bateren a Perpinyà monedes de billó ric.
518

  De fet, cal considerar que una emissió 

municipal pot ser de moneda d’argent o de florins d’or. 

                                                           
518

 Crusafont proposà aquesta distinció l’any 2003, un cop va haver estudiat el cas de la Guerra dels 

Segadors i haver comprovat la responsabilitat municipal en les emissions monetàries. En l’estudi 

original del 1990 les monedes d’aquest període no les considerà de caire local o municipal. 
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  Cal acceptar que la titularitat i responsabilitat emissora, excepte en casos fraudulents, 

s’ha de veure reflectida en les empremtes de les monedes emeses. Si el Consell municipal 

de Cervera hagués pogut fabricar moneda de plata, com pretenia fer-ho entre 1462 i 1465, 

no l’hauria fabricat a nom de la ciutat de Lleida, o de la vegueria de Lleida, ni tampoc a 

nom de la ciutat de Barcelona. Hem de convenir que una moneda que dugui la llegenda 

ARAGO REX, ens indica textualment i formal que ha estat emesa pel rei; una altra moneda 

que digui inscrit CIVITAS BARCINONA, ens assabenta que ha estat fabricada pel Consell de 

Cent barceloní; i per la mateixa raó, una moneda que dugui el nom CIVITAS ILERDE cal 

considerar-la fabricada per les autoritats municipals de Lleida. Les llegendes que apareixen 

a les monedes no són gratuïtes. Òbviament els casos de frau resten al marge d’aquesta 

norma, com quan Joan II encunyà sisens d’argent a Lleida i a Tàrrega, l’any 1465, a nom 

de la ciutat de Barcelona (aleshores en mans dels seus enemics) i amb la quantitat d’argent 

rebaixat considerablement. 

 

 

La moneda local no és un robatori exercit per l’afany desmesurat de lucre de l‘oligarquia 

catalana 

 

  Pressuposar mala fe en qualsevol actuació de les autoritats municipals emissores de 

moneda és un lloc comú i alhora un recurs fàcil, a l‘igual que ho pot ser considerar que el 

rei és un personatge benvolent i aglutinador dels interessos del bé comú del territori. En 

ambdós casos, la hipòtesi contrària és igualment certa i falsa. El rei pot ser un tirà que 

només miri pel seu benefici personal i el de la seva família més propera, sense importar-li 

el patiment dels seus súbdits, i la oligarquia que dirigeix les ciutats pot ser un estament 

acollidor i generós que millora les condicions de vida dels miserables i dels desesperançats 

pobres i malalts. Al llarg del meu estudi he considerat la moneda com un instrument 

bàsicament relacionat amb el poder, i amb els projectes dels governants. Però això no vol 

dir que no sigui un instrument que produeixi efectes benefactors en el conjunt de la 

societat. Alguns dels projectes públics concebuts des del poder, que certament poden 

ajudar a enriquir o a mantenir els dirigents en el lloc que desitgen, també poden ser 

beneficiosos per a la resta de ciutadans. És més, els dirigents saben que si aquests projectes 

són beneficiosos, ells mantindran la seva posició privilegiada amb més facilitat. No és pas 

massa diferent del que passa avui en dia, i no ho hauríem de considerar notícia digne 

d’estudi. Antoni Passola Tejedor documentava que l’oligarquia municipal de Lleida a 
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l’època dels Àustria venia a estar constituïda aproximadament per entre un deu i un quinze 

per cent dels caps de famílies de la ciutat (1997: 238) i es meravellava de constatar que 

“tots els membres del Consell havien de saber escriure, per tant, els de les classes més 

populars i desafavorides no hi tenien accés" (1986). Portant al límit aquesta ideologia, he 

esmentat anteriorment que Antoni Borfo i Pere Roca (1987: 181) havien conclòs que 

l’oligarquia municipal terrassenca del segle XV obligava amb violència els camperols i 

els robava a l’intercanviar uns trossos de plom —les monedes locals— per productes 

agrícoles excedents. El fet de considerar una emissió de moneda com a un robatori 

exercit amb violència és ignorar que el creixement de les poblacions, i del seu benestar, 

comporta necessitats i obligacions als seus habitants, en forma d’impostos, de taxes, de 

monedes que cal acceptar i fer circular, d’almoines que cal distribuir, de solidaritats que, 

efectivament, no eren acordades ni gestionades per la majoria de la població, sinó per un 

reduït grup dirigent.  

  Evidentment, un negoci tan complicat com el de la moneda arrossegava problemes 

que podien acabar perjudicant el conjunt dels habitants d’una població. Però aquests 

problemes no havien de ser causats necessàriament per la mala fe o per l’afany 

d’enriquiment personal de l’elit dirigent. Al contrari, he documentat que les causes 

principals que permetien iniciar les fabricacions de moneda acostumaven a ser, o bé la 

necessitat de solucionar un problema monetari, o bé la necessitat de solucionar un 

problema financer. Els problemes causats per la moneda pròpia podien ésser causats per 

factors externs —els falsificadors, les querelles i les queixes del Consell de Cent barceloní i 

d’altres autoritats locals afectades—, o per factors interns relacionats amb la mala gestió 

del negoci. Precisament, la bona o mala gestió del negoci era una variable que, sovint, 

depenia de l’experiència emissora de les poblacions o dels Consells que el projectaven i 

executaven. Podem considerar diferents problemes derivats de la mala gestió. L’excés 

de moneda en circulació ocupava el primer lloc d’aquests problemes. L’actuació 

negativa mes estesa i més perjudicial era la fabricació de moneda en excés, 

circumstància que afavoria el compliment de l’anomenada llei de Gresham, segons la 

qual la moneda dolenta acaba per expulsar la moneda més bona de la circulació. És a dir 

que la gent, al triar quina moneda del seu moneder ha de donar en primer lloc al mercat, 

sempre escollirà la més dolenta (la fiduciària, la que té menys metall preciós, la que 

sembla falsa, o la retallada) i es guardarà la més bona. El resultat d'aquest procés és 

evident: la circulació gairebé exclusiva dels menuts locals, agreujada per una 

encunyació massa nombrosa, produeix l'increment de l'oferta d'aquesta moneda, i això 
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condueix a la reducció del seu valor; i la por a la continua reducció del seu valor mena a 

la gent a rebutjar la moneda que, recordem-ho, ha esdevingut l'única en circulació. De 

casos que segueixen aquest model n’he pogut repertoriat uns quants, que es poden 

identificar per presentar greus problemes a l’hora de retirar l’emissió de moneda. Fou un 

problema propi de la inexperiència, que es donava habitualment a les primeres 

fabricacions de cada població, com en els casos documentats de la Seu d’Urgell el 1469, 

de Tàrrega el 1461, de Manresa i Tortosa el 1474, o de Manresa, Reus i Tarragona el 

1494. A l’obligació d’haver de retirar i recanviar les monedes calia afegir-hi que, sovint, 

al produir-se de manera sobtada, l’operació no estava pressupostada i els diners 

necessaris per a efectuar-la no estaven a disposició de l’autoritat emissora. 

  Per fer front al refús popular, les autoritats emissores només tenien un recurs 

viable: retirar el major nombre de monedes del mercat. Per a dur a terme aquesta 

operació es podien seguir dos camins similars. L’un era substituir una emissió abundant 

per una altra de reduïda. Aquesta opció tenia l’avantatge de poder millorar l’aspecte 

físic de les monedes tot fabricant-ne unes de millors i també el deixar sense curs legal 

totes les peces que, per oblit o omissió, no haguessin estat dutes a recanviar en el 

termini establert. Però, en canvi, comportava un desavantatge seriós a l’haver de 

projectar i fabricar una nova emissió de moneda, amb les despeses que això 

comportava. L’altre camí possible era retirar en bloc l’emissió abundant i tornar-la a la 

circulació de manera lenta i esglaonada, de manera que el mercat no es veiés saturat, de 

sobte, per massa peces en circulació. Aquesta segona operació només podia ser 

plenament satisfactòria si hom prenia alguna mesura complementària que permetés 

distingir les monedes recollides i recirculades de les que en el seu moment no 

s’haguessin pogut retirar. És a dir, les autoritats havien de poder conèixer les monedes 

recirculades, i per tant controlades en els comptes dels administradors, d’aquelles que ja 

s’havien donat per perdudes al no haver estat recanviades en el moment que tocava. El 

recurs més fàcil per a diferenciar unes monedes de les altres era el contramarcar-les amb 

un petit senyal identificador. 

  El segon problema derivat de la mala gestió fou el provocar desconfiança. Es 

podia provocar desconfiança fabricant monedes amb poques sofisticacions tècniques 

que facilitessin la feina als falsificadors (com ara els menuts de plom del segle XV), o no 

assegurant l’emissió, o no facilitant el seu recanvi immediat per moneda de plata a qui 

ho demanés. 
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Fabricar i fer circular moneda municipal tenia una utilitat 

 

  Quina finalitat podia tenir una emissió de moneda local fiduciària o de billó? En 

podem considerar tres.  

  a.- La necessitat de moneda de petit valor. Les monedes són necessàries per al 

desenvolupament del comerç i dels serveis. No és només que el comerç al detall es 

ressenti de la manca de moneda de petit valor, també l’administració trobarà dificultats 

a l’hora de cobrar les imposicions sobre els productes de consum (com ara el vi, la carn, 

la neu, etc.) o sobre els peatges dels ponts, d’entrada a les ciutats, etc. Com s’arribava a 

la manca de moneda menuda? Una primera causa era la poca rendibilitat que obtenien 

les autoritats barcelonines i l’administració reial a l’hora de fabricació moneda de billó. 

Aquesta poca rendibilitat causava que les fabricacions de moneda local no concordessin 

amb les demandes del mercat. Així s’explica que a Aragó, Catalunya i València, gairebé 

no s’encunyés moneda de billó en més d’un segle, entre 1350 i finals del segle XV. Una 

segona causa de manca de moneda menuda fou la falsificació abundant i els problemes 

que se’n derivaven, com ara el rebuig popular vers la moneda circulant i, per tant, la 

seva necessària substitució per noves emissions. Davant la manca de moneda, l’autoritat 

havia d’actuar proveint la demanda. Però, com es suplia la manca de moneda si 

l’administració responsable no actuava, o actuava parcialment? A Catalunya, la solució 

l’aportaren les emissions municipals.  

  b.- La capitalització de les finances públiques. He distingit, al llarg de l’estudi 

precedent, entre finançament i capitalització. L’emissió de moneda no comporta 

necessàriament uns ingressos extraordinaris. Les monedes són instruments de deute 

públic convertibles a termini indefinit. El posseïdor d’una moneda pot demanar sempre 

el seu recanvi a l’autoritat emissora. Per tant, el benefici públic rau en la capitalització. 

El cas documentat a Vic el 1484 ens explica amb detall l’abast d’aquests beneficis i el 

podem extensiu a moltes altres emissions de moneda locals. Com que les emissions de 

moneda municipal solien ésser fiduciàries, els diners obtinguts a curt termini eren molt 

més elevats. Una població emissora, per exemple, de diners de llautó, gastava 10 lliures 

en el procés de fabricació per cada 100 lliures tretes a la circulació. Ara bé, les 

emissions locals de moneda fiduciària a la Catalunya dels segles XV i XVI, llevat de 

determinats casos tutelats per l’administració reial, mai van ser gaire importants, entre 
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100 i 1000 lliures, i representaven un percentatge molt petit del pressupost municipal 

anual, sovint carregat de censals i obligacions molt més oneroses. 

  c.- El finançament públic extraordinari. El finançament extraordinari obtingut del 

propi valor nominal de l’emissió de moneda menuda es va donar en molt pocs casos, no 

només entre les emissions municipals, sinó fins i tot entre les emissions de moneda 

menuda de curs general de tots els estats que integraven la Corona d’Aragó. En canvi, sí 

era el cas de Castella, on l’administració reial obtenia ingressos a partir del reiterat 

canvi de valor de les monedes en circulació. Un primer tipus de finançament 

extraordinari s’aconseguia quan una emissió monetària es retirava de la circulació 

permetent un temps molt limitat de recanvi. Totes les monedes que quedaven sense 

recanviar passaven a ser considerades ingressos. Tenim notícies de queixes i dificultats 

a propòsit dels terminis de recanvi exclusivament en el cas de Lleida, ja que s’esmenten 

partides de pugeses desmonetitzades i “perdudes” en diferents administracions 

municipals de poblacions properes (Cervera, Tàrrega), que no van ser a temps de 

recanviar-les. El segon tipus de finançament extraordinari és l’originat pel canvi del 

valor circulatori de les monedes. A Catalunya trobem aquest recurs tres cops en època 

moderna, però no en el període estudiat. De tota manera, alguna actuació no 

documentada, però intuïda per l’existència de contramarques, podria haver seguit aquest 

camí. Hipotèticament és el cas dels senyals d’aram de Tàrrega, inicialment aforats al 

valor d’un diner, però que solen aparèixer amb una contramarca en forma de triple llir 

dins d’un cairó —semblant al triple llir de les pugeses lleidatanes— i que podria estar 

relacionat amb la reducció del valor de les monedes, de diner a pugesa.. 

  Quina de les tres motivacions pesava més a l’hora d’acordar una emissió de 

moneda municipal? Es cert que totes tres es podien donar simultàniament. Ara bé, no se 

solien acordar emissions sense el context general de penúria de moneda menuda. Es 

podia fer servir com a excusa, però aquesta circumstància esdevenia el factor sine qua 

non d’una concessió monetària, tal com hem vist al llarg dels períodes estudiats.  Sense 

crisi monetària no hi havia noves emissions de moneda menuda, ni de caire general, ni 

de caire municipal. Per tant, podem concloure que, continuant el sentit de benefici 

públic esmentat anteriorment, l’objectiu principal de la fabricació i circulació de 

moneda menuda municipal a Catalunya era l’abastir de moneda la població 

consumidora i contribuent. A finals del segle XIII i principis del XIV va ser la penúria de la 
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moneda jaquesa i l’escassa fabricació de l’agramuntina. En canvi, als segles XV i XVI fou la 

moneda barcelonina la que, periòdicament, no va poder satisfer les demandes del seu ús.  

 

 

La moneda local és moneda 

 

  El títol d’aquest paràgraf no és una afirmació redundant, sinó justificativa. Posant 

com a exemple Sant Isidor, Nicolau Oresme o Arnau Capdevila, la moneda fiduciària no 

sempre ha estat considerada veritable moneda, sinó un instrument substitutori de la 

moneda-valor veritable. Són opinions que, com he assenyalat al capítol introductori, el curs 

de la història sembla haver-les desacreditat. És sensiblement diferent, però, la posició 

mantinguda per Jaume Ribalta (1996), el qual considera que, a l’època que es fabricaren 

les monedes municipals, no eren considerades monedes. Segons Ribalta la moneda 

menuda catalana era exclusiva de la ciutat de Barcelona, i la fabricació de moneda fora 

d’aquesta ciutat només es podia acceptar en el cas que les monedes permeses fabricar 

fossin instruments substitutoris, lògicament fiduciaris, o fruit d’alguna trampa legal 

autoritzada per l’administració reial, com a fet excepcional, ateses unes circumstàncies 

concretes i meditades, però sempre considerant que les monedes autoritzades no eren 

veritables monedes. Aquesta solució “enginyosa” hauria consistit en que el rei decidia 

“atorgar privilegis ex certa scientia a aquells municipis catalans peticionaris per tal que, 

en els seus àmbits d’influència, poguessin emetre moneda fiduciària” (Ribalta, 1996: 

514-515). D’entrada, cal advertir que l’exclusivitat fabricadora de moneda menuda que 

Ribalta atorga a la ciutat de Barcelona és conceptualment matisable. Ribalta omet una 

dada contextual important en el seu article, que és que moltes de les concessions 

municipals van ser acordades a les Corts catalanes de 1470, 1481, 1510, 1512, i 1599, 

segons es desprèn dels esments documentals explícits o implícitament relacionats amb 

els gràfics 2 i 3 d’aquest estudi. Però deixant de banda aquest significatiu debat, entenc 

que Ribalta hagués modificat les seves conclusions si hagués sabut que l’inici de les 

emissions de moneda local calia situar-lo fora de l’àmbit de la moneda barcelonina. Les 

monedes locals del segle XIII i XIV van ser efectuades sota l’àmbit circulatori de la 

moneda jaquesa, i ni Jaca, Saragossa o Sarineyna van aconseguir mai privilegis 

monetaris semblants als aconseguits per Barcelona. La moneda jaquesa pertanyia al rei, 

i per això els seus súbdits afectats pagaven periòdicament un impost anomenat 

monedatge o morabatí, que no pagaven els catalans sotmesos a la moneda barcelonina. 
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Ribalta això no ho sabia, ni tampoc sabia que la comtessa Teresa d’Urgell va fer batre, 

al seu nom —125 anys abans que els ceitils portuguesos o 175 anys abans que els 

cavalls napolitans—, moneda fiduciària com la que fabricaven altres poblacions del seu 

Comtat i del Comtat de Barcelona simultàniament. I tampoc sabia que algunes 

poblacions catalanes del segle XV van fabricar monedes d’argent o de billó per compte i 

iniciativa pròpia durant els segles XV i XVI (i XVII) i que, per tant, no poden ser 

considerades signes fiduciaris substitutoris.  

 

 

Dues tradicions legítimes s’acabaren per imposar 

  

  Al llarg del segle XVI es van anar configurant dues vies, que ja s’havien perfilat 

durant el segle XV, que es convertirien en tradicions distintes sobre l’execució del 

negoci monetari municipal. La primera tradició consistia en que algunes poblacions, que 

pretenien emetre gran quantitat de moneda, s’acolliren als avantatges i inconvenients de 

l’obtenció d’un privilegi reial. Fou el cas de Girona, Perpinyà, Puigcerdà i Vic. Les 

monedes d’aquestes poblacions solien estar molt ben fetes, encunyades a dues cares, de 

coure o fins i tot de billó, i sovint arribaven a circular amb normalitat per tot el país. A 

canvi d’una major acceptació entre la població, les autoritats emissores es veien 

obligades a retre els comptes exhaustius de les fabricacions davant les oficines del 

Mestre Racional de l’administració reial, i sotmetre’s als seus dictats. L’altra tradició 

fou la de fabricar moneda en quantitats més reduïdes, sense gaires sofisticacions 

tècniques, sovint de llautó o de plom, i sense haver de demanar permís i tutela a 

l’administració reial. Les monedes fabricades en aquestes condicions tenien un curs més 

reduït, sovint limitat a la comarca de la població emissora. També necessitaven de 

l’autorització de l’administració senyorial del lloc, per bé que aquest fet no implicava 

cap mena de tutela ni de seguiment per part de les autoritats superiors. Sovint la 

fabricació de les monedes d’aquesta tradició no necessitava tècnics massa especialitzats.  

 

 

5.2. Origen del fenomen i abast inicial 

 

  Lleida fou la primera població on les autoritats municipals van acordar fabricar 

moneda pròpia. Això passava cap el 1298. L’exemple lleidatà fou imitat a poblacions 
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veïnes des de ben aviat i el fenomen de les emissions monetàries municipals esdevingué 

una moda que es va anar estenent durant la primera meitat del segle XIV, sempre però, 

dins de l’àmbit circulatori de les monedes jaquesa i Agramuntina, pròpies del regne 

d’Aragó i del Comtat d’Urgell, però no pas, dins l’àmbit circulatori de la moneda 

barcelonina. Cubells i Camarasa des del  1300, i poc després, altres viles i ciutats com, 

per exemple, Agramunt, Balaguer, Àger, Ponts, Fraga, Mequinensa, Tremp o Almenar. 

A diferència de les altres poblacions, la ciutat de Lleida rebé un privilegi reial que li 

permetia fabricar moneda pròpia a perpetuïtat. És l’únic cas conegut d’una concessió 

il·limitada en aquest sentit. Mentre les altres poblacions van haver de limitar llurs 

emissions monetàries a una durada definida i a un moment de necessitat puntual, la 

Paeria lleidatana va poder continuar les seves emissions per tot els segles XIV i XV. Des 

de les primeres emissions, les monedes de Lleida, que rebien el nom de pugeses per 

tenir el valor circulatori d’un quart de diner, van ser concebudes lluint l’empremta o 

senyal característic de la ciutat: el triple llir. A la Lleida de finals del segle XIII 

coincidien dos factors que expliquen el perquè hom va decidir emprendre un negoci tan 

singular. D’una banda, el factor extern, o conjuntural, és el de la crisi de la moneda 

menuda en circulació. O dit d’altra manera, la manca de moneda de curs general necessària 

per a desenvolupar la vida ciutadana amb normalitat. I de l’altra, el factor intern, propi del 

desenvolupament de l’activitat ciutadana en forma de drets i deures dels seus habitants, 

enfortiment del sector públic i creació de taxes i imposicions per fer front als projectes 

comuns de la ciutat. A finals del segle XIII, les incipients però alhora expansives 

institucions municipals de Lleida van haver d’encarar un projecte de gran abast: la creació 

de l’Estudi general de Lleida (butlla papal del 1297), la primera Universitat del Principat 

de Catalunya. La fabricació i circulació de monedes pròpies possibilitava capitalitzar una 

bona suma de diners a curt termini, al mateix temps que s'esperava anar-les recobrant 

lentament a la gent mitjançant els impostos indirectes. Aquest sistema era una bona 

alternativa a la creació de deute públic en forma de censals, que en aquella època encara no 

s’havien generalitzat. I aquells diners obtinguts de manera ràpida podien servir per a 

complir ordres com la reial del 5 de setembre del 1300, en la qual s’obligava la Paeria a 

pagar els sous dels professors de l’Estudi General. 

  La ciutat de Lleida, a l’igual que la resta de poblacions i concessionaris particulars 

que l’imitaren durant el segle XIV, van rebre l’autorització reial o comtal per a fabricar 

pugeses, és a dir monedes de valor circulatori d’un quart de diner jaquès o agramuntès.  
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 Arran de de la guerra contra Joan II (1462-1472), les poblacions catalanes del circuit 

de la moneda barcelonina van començar a emetre moneda pròpia, majoritàriament en 

forma inicial de sisens d’argent, després diners i doblers de plom o llautó i, finalment 

senyals d’aram de valor d’un diner, en operacions desvinculades jurídicament i 

conceptualment de les efectuades abans de 1400, excepte en el cas atípic de Lleida. 

5.3. identificació, catalogació i datació dels exemplars numismàtics coneguts 

 Aplicant el criteris de la no continuïtat de les emissions al llarg del temps, el criteri 

de la seva atribució a etapes diferenciades, i la hipòtesi que les monedes contemporànies de 

poblacions veïnes poden presentar similituds tipològiques i morfològiques, obtenim uns 

resultats en l’atribució i catalogació de les monedes conegudes que no coincideixen amb 

els efectuats fins ara, majoritàriament per Miquel Crusafont. Necessitaven una 

reconsideració, en alguns casos sobre el lloc d’emissió de les monedes —calia descartar les 

poblacions massa petites o les situades fora de l’àrea de circulació de la moneda de curs 

general afectada per la crisi—, i en la majoria dels casos sobre la cronologia, que cal fer 

recular en el cas de les pugeses incuses del segle XIV, i cal fer avançar en el cas de les 

pugeses lleidatanes del segle XV. El catàleg crític que he confegit, a l’apèndix 3, recull tots 

aquests canvis, molt nombrosos, que prèviament han estat justificats en l’estudi, fent 

especial esment de la catalogació de totes les pugeses del segle XIV, dels sisens d’argent de 

titularitat local del període 1462-1465, i dels senyals d’aram ara reatribuïts a Tàrrega. 

 Sobre aquesta mateixa qüestió cal fer una observació important. A mesura que anem 

coneixent documents referents a la moneda municipal catalana se’ns fa més explícita la 

lluita constant de les administracions contra els falsificadors. A gairebé totes les poblacions 

catalanes hi ha notícia de falsificació del seu numerari. És un aspecte que hauríem de tenir 

en compte a l’hora de catalogar i classificar les monedes que van apareixent. És gairebé 

segur que moltes de les varietats i combinacions que coneixem són bones falsificacions 

d’època. D’una banda, hem de pensar que les monedes autèntiques tendeixen a ser 

idèntiques entre si per tal de facilitar la seva acceptació. I de l’altra, també hem de convenir 

que és més fàcil la conservació dels exemplars fraudulents, que són aquells que no s’han 

pogut recanviar i que s’han llençat a les escombraries. És una de les moltes tasques que 

resten a fer. 


