
Be
rn

at
 M

ar
to

re
ll. 

Sa
nt

a 
Ll

úc
ia 

re
pa

rti
nt

 a
lm

oi
na

 a
ls 

po
br

es
, c

ap
 a

 1
43

5.
 D

ac
ió

 d
e 

la 
co

l·le
cc

ió
 d

e 
Do

n 
An

to
ni

o 
G

all
ar

do
 B

all
ar

t, 
20

15
 

XXXI Seminari 
d’història monetària 
de la Corona d’Aragó

GABINET
NUMISMÀTIC
DE CATALUNYA

3, 5, 10 i 12 de maig de 2022

Rituals, usos 
simbòlics i 
sacralitat de 
la moneda

T. +34 93 622 03 76
info@museunacional.cat

De dimarts a dissabte, de 
10 a 18 h
Fins a les 20 h, de maig a 
setembre
Diumenges i festius, de 10 
a 15 h
Tancat: dilluns no festius
Tancament anual: 1 de 
gener, 1 de maig i 25 de 
desembre
Gratuït: dissabtes a partir 
de les 15 h i primer 
diumenge de mes

Fins mitja hora abans   
del tancament
Multiticket ArticketBCN

Restaurant amb vistes   
a la ciutat

Terrasses-Mirador

Edifici adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda
Préstec de cadira de rodes

Biblioteca Joaquim Folch
i Torres

L1, L3 (Espanya)

55, 150, Bus Turístic, 
Barcelona City Tour

L8, R5, R50, R6, R60, S3, 
S4, S8, S9 (Espanya)

Gratuït
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PROGRAMA

Dimarts 3 de maig
Nuovi orizzonti della ricerca storica: usi rituali, 
monete reliquie e il caso dei trenta denari di Giuda 
Lucia Travaini, professora de la Università degli Studi 
di Milano

Dijous 5 de maig
Ofrendas y depósitos monetarios en espacios 
sagrados en la Edad Media
Manuel Mozo, membre de l’Asociación Española 
de Arqueología Medieval i Fróðskaparsetur Føroya / 
Føroya Myntsavnarrafelag (illes Fèroe)

Dimarts 10 de maig
La moneda en contextos i rituals funeraris 
medievals i moderns 
Maria Clua, adjunta a Conservació del Gabinet 
Numismàtic de Catalunya

Dijous 12 de maig
La moneda en mans del rei: litúrgia, simbolisme i 
ritual 
Albert Estrada-Rius, conservador en cap del Gabinet 
Numismàtic de Catalunya

INFORMACIÓ GENERAL
Curs en línia. Un dia abans del inici del curs, a les persones 
que hagin rebut confirmació d’inscripció se’ls enviarà un correu 
electrònic amb l’enllaç a la plataforma Zoom per realitzar la 
connexió. La conferència del dia 3 serà en italià i la del dia 5 en 
castellà. Les altres dues s’impartiran en català.

HORARI
De 18.30 a 20 h

MATRÍCULA
Preu: 15 €. Per a estudiants, jubilats i Amics del Museu Nacional, 
10 €. La matrícula inclou un certificat d’assistència.
Inscripció i pagament a www.museunacional.cat
Places limitades

INFORMACIÓ
Gabinet Numismàtic de Catalunya 
gnc@museunacional.cat

El Museu compleix en tots els seus termes el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i 
la Llei 34/2002, d’11 de juliol

PRESENTACIÓ
La moneda, des del seu origen, ha estat utilitzada amb 
finalitats que han anat més enllà de les estrictes com 
a mitjà de pagament entre particulars i el fisc, o bé 
d’estalvi de riquesa, per a les quals sembla que va ser 
inicialment creada. En l’edició d’aquest seminari ens 
fixarem en alguns dels diversos usos simbòlics i rituals 
que es documenten a la moneda medieval i moderna a 
l’Occident d’Europa.

A la primera sessió s’analitzarà la reeixida extensió 
d’una de les relíquies de la passió de Crist menys 
conegudes. Això és, les trenta monedes de plata que, 
segons els Evangelis, Judes Iscariot va rebre com a 
preu per la seva traïció i de les quals algunes esglésies 
pretenen conservar-ne exemplars.

A la segona, caldrà aturar-se en l’ús de la moneda com 
a ofrena, almoina o do en espais destinats al culte en el 
context cristià. Especialment, en llocs de pelegrinatge 
en els quals la moneda esdevé, per exemple, testimoni 
de l’origen llunyà d’alguns fidels. 

A la tercera sessió es plantejarà una anàlisi 
interpretativa del numerari associat al món funerari 
medieval i modern, que es documenta a partir del 
registre arqueològic 
en espais reservats a 
necròpolis.

Finalment, es farà un 
repàs de la diversitat 
d’usos cerimonials, 
de devoció i de 
propaganda de la 
moneda en mans dels 
monarques.

Coordinació
Dr. Albert Estrada-Rius,
conservador en cap del 
Gabinet Numismàtic de 
Catalunya del Museu 
Nacional d’Art de 
Catalunya


