
La fabricació oficial de moneda i la seva falsifica-

ció han estat dues activitats que han conviscut i 

interactuat al llarg del temps de manera constant. 

La Catalunya vuitcentista no només no és una ex-

cepció, sinó que es revela com un camp extraordi-

nari d’observació. El col·loqui afronta aquests dos 

temes en sengles sessions monogràfiques com-

plementàries, que han de permetre treure conclu-

sions sobre la fabricació i contrafacció de moneda en 

un context en el qual el desenvolupament comercial, 

industrial i la posició geoestratègica de Catalunya van 

ser factors molt determinants per a l’eclosió d’ambdu-

es activitats. La reunió dels principals especialistes en 

la matèria ha de permetre una aproximació molt varia-

da i extensa a aquests aspectes a la Catalunya d’un se-

gle que s’ha delimitat en la cronologia que va de 1808 a 

1908. La primera data implica la reobertura de la Seca 

de Barcelona durant la Guerra del Francès i la darrera 

és la data culminant del procés dels duros sevillanos 

fabricats també a Barcelona.

D’una banda, es contextualitzarà la fabricació de la mo-

neda oficial a la Seca de Barcelona, d’acord a les últi-

mes novetats desvetllades per les recents excavacions 

arqueològiques, així com el seu paper d’intermediari: 

com a centre de recepció de les novetats que arriba-

ven de França i de la seva difusió a les altres cases de 

moneda espanyoles. De l’altra, s’aportaran les darreres 

notícies descobertes –arqueològiques i documentals– 

sobre el desenvolupament de la contrafacció de mone-

da per part de falsaris al llarg del segle fins a la citada 

crisi de la moneda de plata espanyola. En definitiva, 

l’anàlisi de les dues cares de la fabricació de la moneda 

en plena era de la Revolució Industrial.

Coordinació

Albert Estrada-Rius
Conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Informació general

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al 
professorat

Les intervencions seran en la llengua que s’anuncien i no hi haurà 
servei de traducció simultània

LLOCS DE LES SESSIONS

Espai Innova del Museu Nacional d’Art de Catalunya

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Gabinet Numismàtic de Catalunya
T. 93 622 03 60
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
gnc@museunacional.cat

MATRÍCULA
El preu de matrícula és de 30 €. Per a estudiants, jubilats i Amics del 
museu, 25 €.
La matrícula dóna dret a una publicació sobre el contingut del curs  
i a un certificat d’assistència.

Per assistir al curs, cal:
1. reservar plaça: ens heu de facilitar per telèfon o per correu 

electrònic nom, cognoms, domicili, població, codi postal, telèfon i 
correu electrònic de contacte.

2. ingressar l’import de matrícula al compte corrent a nom del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (núm. 2100 0974 89 0200035583).

14 i 15 de desembre de 2015

Les dues cares de 
la moneda:
fabricació versus falsificació a 
Catalunya (1808-1908)

El museu compleix en tots els seus termes la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 289, de 14 de desembre de 1999)

El museu agraeix molt especialment el suport dels 
Successors de l’antiga Fàbrica de Medalles Ausió
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Dilluns 14 de desembre

16 h	 Presentació

De cases de moneda a fàbriques de diner

16.15-16.45 h	 1808 – 1908, La Monnaie de Paris et 
la modernisation de ses fabrications 
monétaires : causes, débats, choix   
et résultats
Dominique	Anterion,	agregat	de	conservació	de		 	

les	col·leccions	històriques	de	la	Monnaie	de	Paris

16.45-17.15 h	 La fabricació de moneda a la Seca de 
Barcelona al segle xix

Dr.	Albert	Estrada-Rius,	conservador	en	cap	del	GNC

17.15-17.45 h	 Una nueva casa de moneda   
para Madrid
Dr.	Julio	Torres,	conservador	del	Museo	Casa	de	la	Moneda.	

Fábrica	Nacional	de	Moneda	y	Timbre

17.45-18.15 h	 Pausa/Cafè

18.15-19.15 h	 Taula rodona: les cases de moneda  
i la recuperació del patrimoni material i 
immaterial

Les darreres excavacions de la Seca  
de Barcelona
Anna	Bordas,	arqueòloga	(ATICS	SL,	Gestió	i	difusió	 	

del	Patrimoni	Arqueològic	i	Històric)

La modernización de la casa de moneda 
de Segovia a la luz de   
las últimas intervenciones
Sonia	Fernández,	arqueòloga	(GROMA,	Estudio		 	

de	Arqueología	y	Patrimonio)

De cilindros a volantes. La renovación 
tecnológica de la Real Fábrica de Moneda 
de Jubia
Francisco	Cebreiro	Ares,	Universidade	da	Santiago		 	

de	Compostela

Les ateliers monétaires provinciaux français  
au XIXe siècle – la fin d’une histoire ?
Sylvie	Juvénal,	Monnaie	de	Paris

Modera: Carme Miró, arqueòloga (Ajuntament 
de Barcelona)

19.15-20 h	 Debat i conclusions

Dimarts 15 de desembre

La falsificació de moneda a la Catalunya   
del segle xix

9.30-10 h	 La falsificació de moneda durant   
la Guerra del Francès
Dra.	Anna	Balaguer,	membre	de	la	Societat	Catalana			

d’Estudis	Numismàtics

10-10.30 h	 La moneda falsa d’Isabel II a les sèries 
catalanes del Gabinet Numismàtic   
de Catalunya
Dra.	Maria	Clua,	adjunta	de	conservació	del	GNC

10.30-11 h	 Pausa/Cafè

11-11.30 h	 Un episodio de la historia monetaria 
española: los duros sevillanos
Dr.	Miguel	Martorell,	professor	de	la	UNED

11.30-12 h	 La falsificación de moneda, un problema 
transfronterizo
Prof.	Olivier	Caporossi,	professor	de	la	Universitat	de	Pau		

et	des	Pays	de	l’Adour

12-13.30 h	 Taula rodona: els testimonis de la falsificació

El delicte de falsificació de moneda   
a la codificació penal espanyola
Prof.	Elena	Rosselló,	professora	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra

La incidència econòmica de la falsificació  
a Catalunya
Dr.	Pere	Pascual,	professor	emèrit	de	la	Universitat	de	Barcelona

La intervenció dels mossos d’esquadra  
en la repressió de la falsificació de 
moneda al segle xix

Sotsinspector	Fèlix	González,	Arxiu	i	Museu	Històric		 	

del	Cos	dels	Mossos	d’Esquadra

Un dipòsit d’encunys falsos   
a la col·lecció del Museu de Reus
Dr.	Jaume	Massó,	conservador	del	Museu	de	Reus

La falsificació de moneda   
al Solsonès durant la Guerra dels 
Matiners: el testimoni d’un Dietari
Dr.	Joan	Salvadó,	historiador

La moneda falsa i la sàtira
Josep	M.	Cadena,	historiador	i	periodista

Modera: Albert Estrada-Rius, coordinador 
del col·loqui

13.30-14 h	 Debat i conclusions

14-15 h	 Visita lliure a la sala de numismàtica

16.30-17.30 h	 Visita comentada al conjunt arquitectònic 
de la Seca Reial de Barcelona
Punt de trobada: a l’entrada de La Seca Espai 
Brossa (c/Flassaders, 40)

Un duro detingut. Dibuix satíric de Josep Costa Ferrer, Picarol, relatiu a l’afer 
dels duros sevillanos. Cap a 1908. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Portada: detall




