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QUAN ELS E"RO~
ES DEIEN DRACME~S

Una de les

eol·leeeions mes

importants de

que disposa la

Biblioteca Museu

Vietor Balaguer,

d e sp r é s de la

eol·leeeió de pin-

t u r a , es Ia s,eee ió

de monedes i

medalles, i que

inelou mes de

8.000 peces.

La eol·leeeió esta

formada per pe-

ees que abarquen

diferents

periodes

histories, que

van des de

I'epoea grega

fi n s a

c o m e n c a m e n t s

del segle XIX.
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ctualment el Museu ex posa una

part molt petita de tot el seu fons,

pero que pel seu valor són un gran

exponent de les diferents epoques

que s'inclouen en ell. En la primera

vitrina de la sala d'arts decoratives hi

podem trabar un exemple important

de monedes de la serie grega, roma-

na, del món iberic i de la corona ca-

talano-araqonesa. En la serie grega

s'inclouen exernplars encunyats a les

colónles i el estat grecs d'Europa.Asia

i África. Pel que fa a la serie romana,

aquesta és la col·lecció més nombro-

sa de les series antigues, i inclou

exemplars de la República de l'lmpe-

ri i deis imperis d'Orient i Occident

després de la divisió de Teodosi. Les

monedes medievals estan agrupades

en catalanes, navarres, valencianes,

aragoneses i mallorquines. I des de

l'epoca deis Reis Católics fins a I'epo-

ca actual es conskrven monedes de

tots els regnats i de totes les epoques,

El Museu també disposa d'una serie

de monedes estrangeres, que inclo-

uen la majoria deis Estats europeus i

americans, pero també compta amb

exemplars de la Xina, Japó, l'Índia an-

glesa, Egipte i lndoxina.

El Museu també conserva una col·lecció

de medalles procedentsbasicarnent

d'Europa i de Sud-América. En la vitri-

na de medalles de la sala d'arts deco-

ratives s'hi pot veure una mostra repre-

sentativa del total de la collecció, en

la que hi destaquen les series deis Es-'

tats Pontificis i les de Catalunya il

Vilanova i la Geltrú, Potser la col-lecció

més completa és la de les medalles de

l'Arqentina. El fans també compta amb

Arts decoratíves. Ubicocio dela secciádemonedesi medallesdins delMuseu
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exemplars d'Espanya, Franca, Italia i

deis Estat Units. La serie espanyola co-

meneaamb Caries I i acaba amb Alfons

XIII, passant per la resta de reis. Cal

destacar també la col-Iecció local, en les

que s'inclouen les medalles commemo-

ratives de la inauguració del ferrocar-

ril de Vilanova a Barcelona, de I'any

1881, la de l'Exposició Regional de

cap a la moneda única

1882, celebrada a la nostra ciutat, i la

que fa referencia a la inauguracióde

la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

Després de la remodelació del Museu,

la sala d'arts decoratives acull una

mostra de la col·lecció de monedes i

medalles del fons de la institució. Dues

vitrines acullen, per una banda una
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mostra de les monedes més represen-

tatives, distributdes en els quatre pe-

ríodes abans esmentats, i l'altra amb

una selecció de les medalles més sig-

nificatives. La resta del fons es troba

actualment en procés de catalogació i

es guarden en el magatzem del Mu-

seu, seguint els criteris del Gabinet Nu-

rnisrnátic de Catalunya. •

Revers

L10cde fabricació: Alexandria

Cronologia: 246-221 a.e.

Autoritat emissora: Ptolomeu

111 Evergetes

Meta": coure

L10cde fabricació: Roma

Cronologia: 155s.c.
Autoritat emissora: Nat

Meta": plata

Unitat monetaria: Denari

L10cde fabricació: Emporiton

Cronologia: després de 212 a.e.

Meta": plata

Unitat monetaria: Dracma

L10cde fabricadió: Mallorca

Cronologia: 1396-1410

Autoritat emissora:; Martí I

Meta": or

Unitat monetaria: Florí
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