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es monedes, com molts dels objectes que ens envolten, representen les societats que
les utilitzen i són un important barem cronològic de la cultura material.

La moneda, al marge del valor econòmic intrínsec que té, amb el pas del temps adqui-
reix valor de patrimoni cultural. Són testimoni del moment històric que han viscut els nostres avant-
passats o que estem vivint nosaltres mateixos. El llegat cultural mundial que suposa la conservació
de monedes és una mostra de la diversitat cultural que existeix al món, perquè, a més, cal valorar-ne
el component artístic.

Per sort, aquesta visió cultural de la moneda es manté, i encara es pot mantenir, ja que no tothom uti-
litza la mateixa moneda; en el cas d’Europa, tot i la vigència quasi unitària de l’euro, cada Estat encunya
els seus euros, i aquest fet els dóna una personalitat característica, malgrat que actualment hagin
desa paregut les monedes particulars de molts països. 

A Andorra mai no hi ha hagut una moneda pròpia i sempre s’han fet circular les monedes vigents a Cata-
lunya i al sud de França, excepte un moment puntual durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i
l’emissió de diners destinats a col·leccionistes.

Però això està a punt de canviar, perquè els primers dies del 2014 també disposarà d’euros propis per
primer cop, una magnífica oportunitat que a la llarga enriquirà el gran aparador del patrimoni cultural
europeu i mundial, i per als qui vivim i treballem a Andorra ens ha d’omplir d’orgull poder fer córrer una
mostra del nostre patrimoni cultural arreu del món.

En aquests PAPERS DE RECERCA HiSTòRiCA que sou a punt d’encetar gràcies a l’esforç, la tenacitat i la passió
per la història pròpia de la Societat Andorrana de Ciències, us podreu introduir amb tot rigor en el món
apassionant de la numismàtica i la filatèlia. Uns PAPERS que no podrien ser més oportuns i que ens faran
donar un tomb per la història andorrana de les monedes i els segells, i de la història en general, perquè
sens dubte aquests petits elements, testimonis indispensables en la nostra vida, en són fidels relators.
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