
Imatges, símbols
i llegendes 
a la moneda
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Sant Pere. Lateral d’altar d’Orós (detall), 
cap a 1220-1240
MNAC, Barcelona

Diner d’Urgell d’Ermengol X (1267-1314) 
amb representació d’un bàcul
Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, Barcelona

GABINETNUMISMÀTICDECATALUNYA
SEMINARIS’12

15 i 16 de maig

Tel. 93 622 03 76
info@mnac.cat

De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h
Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h
Dilluns no festius, tancat
Dies de tancament anual: 1 de gener,
1 de maig i 25 de desembre

Biblioteca

Botiga 

Cafeteria Cúbic

Restaurant Òleum

Edifici adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda. Préstec de cadires de
rodes i cotxets per a infants

L1, L3 (Espanya)

L8, R5, R6, S4, S8, S33 (Espanya)

50, 55, 61, 193, Bus Turístic, Barcelona City
Tour

Gratuït

Palau Nacional
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
www.mnac.cat
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PRESENTACIÓ
L’element més visible de tota moneda és, sens dubte, la
imatge o tipus que l’autoritat emissora ordena estampar
sobre el disc de metall. Es tracta, en definitiva, de l’emprem-
ta del poder que transforma formalment un cospell d’un pes
i una llei determinats en moneda i que, a més de valors estè-
tics, sol contenir informació política i tècnica. El seminari
d’enguany proposa una aproximació al seguit d’elements for-
mals del numerari medieval i modern de la Corona d’Aragó i
del seu entorn cultural immediat.

La primera sessió ens permetrà aproximar-nos a la moneda
des d’una perspectiva estrictament iconogràfica. En primer
lloc, ens fixarem en la imatge que les autoritats emissores
van voler oferir de si mateixes en la superfície de la moneda.
També en els símbols que van substituir o reforçar aquella
representació com ara escuts heràldics, atributs de poder o
emblemes personals. Finalment, tractarem la simbologia
religiosa, gairebé omnipresent al numerari medieval i
modern.

La segona sessió ens permetrà endinsar-nos en altres ele-
ments formals que van des de les mateixes inscripcions
monetàries, passant pels diferents signes i senyals –intro-
ducció de la datació, marques de seca o dels responsables
de l’emissió, valor facial de la peça–, fins als sempre discu-
tits i enigmàtics «signes secrets». El panorama es completa-
rà amb l’anàlisi de contrapunt de la resolució de tots aquests
aspectes en la moneda islàmica coetània.

Coordinació
Albert Estrada-Rius, conservador del Gabinet Numismàtic 

de Catalunya del MNAC

INFORMACIÓ GENERAL

LLOC DE LES SESSIONS
Auditori del Museu Nacional d’Art de Catalunya

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC
Tel. 93 622 03 60 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
gnc@mnac.cat

MATRÍCULA
El preu de la matrícula és de 15 €. Per a estudiants, jubilats i Amics del
MNAC, 10 €
La matrícula dóna dret a un certificat d'assistència

Per assistir al Seminari, cal haver formalitzat la inscripció (ja sigui enviant-
nos la butlleta degudament omplerta o bé facilitant-nos les vostres dades
per correu electrònic) i haver ingressat l’import de matrícula al compte
corrent a nom del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(núm. 2100 0974 89 0200035583)

PROGRAMA
Dimarts 15 de maig, de 17 a 20 h

La imagen del poder y el poder de las imágenes. 
A propósito de las monedas
Dr. José Enrique Ruiz-Doménec, Reial Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona

Atributs de poder, heràldica i emblemes 
reials a la moneda
Dr. Albert Estrada-Rius, Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC

La presència de temes religiosos en les primeres 
monedes dels reis d’Aragó i comtes de Barcelona
Dra. Marta Serrano, Universitat Rovira i Virgili

Dimecres 16 de maig, de 17 a 20 h

Les inscripcions monetàries: 
contingut, peculiaritats tècniques i estètica
Dr. Jesús Alturo i Sra. Tània Alaix, Universitat Autònoma 

de Barcelona

Els signes d’emissió: senyals secrets 
i informació pública
Dra. Maria Clua, Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC

La moneda islámica: 
el poder de la escritura
Dra. Carolina Doménech,
Universitat d’Alacant

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

COGNOMS

NOM

DOMICILI

POBLACIÓ CODI POSTAL

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

FA EL PAGAMENT DE COM A QUOTA D’INSCRIPCIÓ
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