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j. NOGUERA I MARTORELL

Un cop més, donem a conèixer novetats, que de vegades semblen poc impor-
tants però que ajuden a millorar el coneixement sobre els croats barcelonins, com 
poden ser llegendes canviades de lloc, o que hi manqui alguna lletra, o simple-
ment punts en llocs on no els havíem vist mai. Petits detalls que sembla que en 
una seca , gran, important i ben organitzada, no haurien de passar. Pot ser fruit de 
l’atzar, d’equivocacions que es produeixen per la pressió de la feina o tal volta 
perquè els mateixos mestres de seca i encunyadors tenien les seves marques, per 
tal de reconèixer les seves encunyacions. Tot això fa que puguem anar ampliant 
aquest ventall tan apassionant dels croats. També donarem a conèixer, en aquesta 
ocasió, una sèrie de croats falsos d’època, que tenen també el seu interès.

Núm. 47 A. Croat de Jaume II

a/+ IACOBUS DEI GRACIA REX
r/ CIVI- TAS:B-ARCK-NONA Revers tipus B
Pes: 3,07 g ∅ = 25 mm R2

Croat del rei Jaume que, a diferència del que presenta el Badia té el revers del 
tipus B, amb anells, doncs, al segon i tercer quarter.
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Núm. 108A. Croat de Jaume II

a/ + IACOBUS DEI GRACIA REX
r/ CI : VI-TASB-ARCK-NONA Revers tipus A
Pes: 3,02g ∅ = 25 mm E

Aquest croat té com a novetat que porta els petits florons de la corona capgi-
rats. També podem observar que la primera A del revers no porta travesser.

Núm. 343 A. Croat de Pere III

a/ +PETRUS : DEI : GRACIA :REX
r/ CIVI –TASB-ARCK-NONA Revers tipus B.
Pes: 2,88 g ∅ = 24 mm R1

A diferencia del que publica el Badia, aquest croat sí que porta creuetes de se-
paració entre PETRUS i DEI

Núm. 503 A. Croat d’Alfons IV

a/ + · ALFONSUS · DEI · GR’A · REX ·
r/ CIVI-TAS:B-ARCK-NONA Revers tipus B.
Pes: 3,07 g ∅ = 23 mm Rl 

Croat del Magnànim, similar al Badia 503, però que a més porta dos punts de 
separació entre TAS i B.

Núm. 778 A. Croat de Ferran II

a/ ·FERDINANDUS : D : G : REX ·
r/ CIVI-TASB-ARCN-NONA Revers tipus B.
Pes: 3,04 g ∅ = 25 mm R2

Croat similar al 778 del Badia, i que a més porta un punt al començament i al 
final de la llegenda de l’anvers.
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Núm. 1032 A. Mig croat de Felip II (III)

a/ ·PHILIPP9 · D · G · HISPAN · R
r/ + BARCINO CIVITAS 1618 Revers tipus A.
Pes: 1,57 g ∅ = 18 mm E

Mig croat que presenta com a diferència dels fins ara publicats, un punt des-
prés de PHILIPP9.

Núm. 1165 A. Croat de Felip IV (V)

a/ PHILIP· 9 · V · D G · HISP · R .X.·
r/ BAR- CINO- CIVI-1705 Revers tipus A.
Pes: 2,70 g ∅ = 21 mm E

Es diferencia dels fins ara catalogats, per portar punts a sota i després de la X.

FALSOS D’ÈPOCA

Núm. F1. Croat de Pere III

a/ + PETRUS : DEI : GRACIA : REX
r/ CIVI- TASB-ARCK-NONA Revers tipus A.
Pes: 2,16 g ∅ =25 mm 

Croat fals d´època molt ben imitat, sembla que podria ser de plata o billó ric.

Núm. F2. Croat d’Alfons IV

a/ + ALFONS9 : D ´ I : GRA : REX : ARA 
r/ COMS- BARK-NONA-ROCIL Revers tipus A.
Pes: 2,53 g ∅ =24 mm

Aquest croat, com l’anterior, està força ben imitat. És de coure ja que devia 
haver perdut el bany de plata.
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Núm. F3. Croat de Ferran II

a/ FERDINANDUS...X
r/ CIVI-TASB-ARCN-NONA Revers tipus A.
Pes: 3,07 g ∅ =24 mm

Croat de Ferran fals d’època fet de coure o d’alguna aleació.

Núm. F4. Croat de Felip I o II

a/ PHILIPPVS · D · G · HISPANIAR
r/ BARCI-NOCI-VITAS-1...  Revers tipus B.
Pes:2,27 g ∅ =21 mm.

Croat fals d’època en coure. Ja no queden rastres del platejat. És dels Felips i 
no es veu la data però és de bona factura.

Núm. F5 Croat de Felip III (IV) 

a/ PHILIPP D G HISPANIA·R
r/ BAR-CINO- CIVI-1638 Revers tipus A.
Pes: 2,04 g ∅ = 21 mm

Croat fals d’època. Sembla fet de fosa i encara conserva una mica de platejat.

Núm. F6 Croat de Felip III (IV)

a/ * PHIL.......9 D· G · HISPANIA· R
r/ BAR-CINO-CIVI-1661 Revers tipus A.
Pes:1,75 g ∅ =21 mm

Croat fals de plata, encunyació descurada i data inexistent.



 NOVES APORTACIONS AL CATÀLEG DELS CROATS DE BARCELONA 65

Núm. F7 Croat de Carles II

a/ · C... D· G·HISP· REX·
r/ BAR-...-...-1674 Revers tipus A.
Pes: 3,17 g ∅ = 20 mm

Croat fals d’època fet amb alguna aleació. Cal destacar el seu alt pes, malgrat 
el desgast evident.

Núm. F8 Croat de Carles II

a/ CAROL* II * D * G * HISP * REX
r/ BAR-CINO-CIVI-1679 Revers tipus B.
Pes:1,84 g ∅ =21 mm

Aquest croat, tot i tenir les llegendes correctes i ésser de plata, porta una data 
que no surt en cap catàleg, i té un pes molt baix. Això ens porta a pensar que és un 
fals d’època.




