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TROBALLA DE PUIGVERD D’AGRAMUNT

M. CRUSAFONT

Núm.: AN-76.
Lloc: Puigverd d’Agramunt (Urgell).
Composició: Groat anglès.
Dates límit: 1483.
Data més probable de la pèrdua: Final s. xv.
Localització: Desconeguda.
Data de la troballa: Vers 1950.
Circumstàncies de la troballa: En superfície, en fer treballs agrícoles.

Descripció

Groat d’argent d’Eduard V d’Anglaterra (1483) de la seca de Londres.
a/  EDWARD DI (GRA) REX ANGL Z FRANC Efígie de front coronada i orla 

lobulada
r/ Primera volta: -CIVI-TAS-LON-DON- Creu tallant amb tres punts als espais
Segona volta: -POSUI-DEVM(flor)A-DIUTOR-(ME)VM-
Pes: — g ∅: 25 mm North-25 Làmina, núm. 2

Comentaris

La peça té un trencat que no permet una lectura completa.
No és freqüent la troballa a Catalunya de monedes angleses, però tampoc no 

s’ha de conceptuar una raresa, ja que està ben documentat que els catalans no so-
lament comerciaven amb l’Orient, sinó que també vorejaven la península i s’arri-
baven fins a Anglaterra i els Països Baixos. Segons Mario del Treppo, entre el 
1428 i el 1463 es realitzaren prop d’un centenar de viatges comercials entre Bar-
celona i els ports de Flandes i Anglaterra, un 50 % en naus catalanes. Aquestes 
naus es dirigien als «emporis mercantils de Bruges i Londres i a les escales marí-
times de Sluis i Southampton». Per tant, el groat que presentem en aquesta troba-
lla, justament de la seca de Londres, que era la més productiva, no fa més que 
evidenciar-nos aquest moviment comercial. Aquestes monedes eren després re-
convertides en croats de Barcelona, però alguna, com la que hem descrit, va esca-
par a aquest destí.

Anotem, finalment, que la pretesa semblança entre les paraules groat i croat 
no té més transcendència que la casualitat. Groat, en anglès, vol dir senzillament 
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“gros” i és el nom donat universalment a la moneda d’argent, múltiple del diner. 
El nom de croat, en canvi, deriva de “moneda que porta una creu”, crucesignato, 
en els documents llatins. La similitud gràfica i de tipus no té, doncs, cap relació 
amb l’aparent semblança dels noms.
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TROBALLA DE VENTALLÓ

 M. CRUSAFONT
Núm.: AN-77.
Lloc: Ventalló (Alt Empordà).
Composició: Una unça macuquina.
Dates límit: C. 1661-1665.
Data més probable de la pèrdua: Segona meitat s. xvii.
Localització: Desconeguda.
Data de la troballa: Vers 1980.
Circumstàncies de la troballa: En desmuntar un forn d’una casa, entre els mate-
rials de reompliment, va aparèixer la moneda. La troballa la va fer el paleta Manu-
el Contreras.

Descripció

Unça macuquina d’or de Felip III (IV) de la seca de Sevilla.
a/ .PH.... Armes reials entre S-VIIII. A l’esquerra (BR)
r/ +HIS....1(66)1 Creu patent dins d’orla lobulada i ornada
Pes: — g ∅: 34 mm Cal-67 Làmina, núm. 3

Comentaris

Devem a l’amic Martí Pada, de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, la notí-
cia d’aquesta antiga troballa, de la qual s’ha conservat la imatge que reproduïm. 
Els forns de pa que es construïen a les masies i a les cases ciutadanes solien tenir 


