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CRITERIS

L’any 1979, quan només manejàvem nou volums d’Acta Numismàtica ja es 
feia evident que l’existència d’un índex ens facilitaria a tots la tasca de recerca. 
Vàrem decidir que faríem un índex per a cada dècada i quedava en un llavors llu-
nyaníssim horitzó el projecte de fer un índex general per a Acta, 50 i, en endavant, 
per a cada cinc dècades. Els índexs decennals els projectàrem atenent al fraccio-
nament temàtic, cuidant de repetir tantes vegades com calgués el títol d’un article 
si contenia informacions de més d’un tema. Férem uns apartats adients al material 
de què disposàvem i ens proposàvem d’ésser flexibles, si l’orientació de les temà-
tiques ens obligava a afegir o suprimir un apartat en les diferents edicions dels 
índexs decennals.

L’experiència i el maneig d’aquests índexs, fins ara realitzats per Anna M. Ba-
laguer, han anat aportant petits retocs i millores. També en farem en aquest cas.

D’una banda hem eixamplat els camps temàtics incorporant uns apartats de 
documentació per a les èpoques medieval, moderna i contemporània i també per a 
la medallística. Hem considerat el terme documentació en un sentit ampli. Consi-
derarem que un article en conté, tant si porta documents inèdits com d’altres no 
inèdits, però mai emprats en el camp de la numismàtica, com informacions espar-
ses que ajudin a explicar el material que analitzem. En aquest sentit, un escut he-
ràldic de pedra a la porta d’una població, per exemple, o bé un segell municipal, 
poden ésser també considerades, i així ho hem fet, fonts documentals.

Hem procurat ésser el màxim d’exhaustius, és a dir, hem entrat un article en 
algun dels apartats, per poc que fes al·lusió a la temàtica corresponent, malgrat 
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que això ens obligués a fer més reiteracions o entrades. D’altra banda hem supri-
mit el sumari inicial, que ens ha semblat sobrer. També hem introduït algunes 
simplificacions, com ara emprar només el primer cognom i la inicial del nom si la 
referència a l’autor era prou clara. Només en els casos en què això podia crear 
dubtes, hem emprat també el segon cognom o bé el nom complet. 

Hem considerat els fons de museus en sentit ampli, és a dir, no només els grans 
museus sinó els petits museus parroquials o fins i tot els arxius privats de parrò-
quies, encara que generalment no estiguin a l’abast del públic. En definitiva, hem 
considerat tots els fons que no són, en principi, susceptibles d’ésser canviats de 
lloc o venuts i, per tant, consultables en el futur.

Altres apartats temàtics que ara hem introduït per primera vegada han estat els 
de Seca i fabricació de moneda i també el de Moneda catalana municipal. Són 
dues àrees d’estudi que cada cop ens resulten de més interès i hi ha prou material 
per poder separar-ne els treballs corresponents.

De cara a l’índex –ara ja relativament proper– de les primeres cinc dècades, es 
podrien obrir , encara, altres apartats, com ara el de falsificacions, per exemple, 
però cal que el material global ho justifiqui. Aquests índexs generals haurien de 
tenir també, al nostre parer, un índex d’autors i incloure, amb el tractament adient, 
les recensions bibliogràfiques. Potser també la secció de «Troballes Monetàries» 
hauria d’ésser objecte, llavors, d’alguna sistematització més detallada. Aquesta 
era, en principi, la intenció inicial: fer els índexs generals molt més exhaustius. 
D’altra banda tampoc sembla una bona solució fer un número monogràfic d’ín-
dex, sense cap altre contingut, perquè això deixa un any buit d’informació o dobla 
el cost si es fa, a més, l’Acta corresponent. Una revista amb un índex que ocupi 
molt espai, però en què la resta mantingui el contingut usual, sembla la solució 
òptima. De tota manera, el com i el què en detall, l’hauran de definir, com és lò-
gic, els que l’hagin de realitzar. Als seixanta-set anys ja no és massa prudent de fer 
projeccions de futur d’una dècada.

M. Crusafont
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