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Numismàtica i mineralogia, una relació que va més enllà dels metalls. Acompanyeu-nos en
aquest viatge per la història de la moneda, de la mà dels materials dels quals estan fetes. 

L’origen de la moneda sorgeix com a necessitat de trobar algun objecte amb un valor
constant, conegut, mesurable i perdurable que suplís els antics intercanvis. Primer es van
usar objectes, però aviat es va arribar al consens de fer discs rodons, més pràctics i
uniformes.

La primera moneda coneguda es va trobar a Lídia (actual Turquia), pels volts del 680 al
560 ac. Encunyada amb el símbol d’un lleó, es va fer amb electrum, un aliatge d’or i plata,
amb un pes de 4,75 g. Pertanyien a la dinastia Mermnada. 
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Quan els perses van conquerir aquell territori i van veure-les, el rei Darius va manar
encunyar-ne més, i al segle V ac. ja en tenim documentades a Grècia. D’allà coneixem el
dracma, de composició molt estable (65-67 g de plata fina). 

A partir d’aquí comença l’expansió d’aquest sistema de pagament. Tots els monarques i
ciutats n'encunyen, amb els seus símbols, i amb materials diversos. Això sí, davant la
temptació de llimar-les per recollir encenalls de metall, a Europa es decidí fer les vores
dentades.

Fem un incís. D’on s’obtenien els metalls? Els romans van ser dels primers a organitzar la
mineria a nivell industrial. Las Médulas, a Lleó, són un bon exemple d’extracció d’or. 
Riotinto va produir or, plata i coure també en grans quantitats. 
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En un principi el valor real de la moneda equivalia al seu valor econòmic: la quantitat de
metall dictaminava què valia la peça. D’aquí ve que les monedes antigues acostumessin a
encunyar-se amb metalls nobles. Avui no és així, i el preu de cost de la fabricació és
diferent.

Durant segles, l’or ha estat el metall més usat, a causa de la seva resistència a ser alterat
per la pràctica totalitat de reactius químics. Malgrat ser d’or pur, poden tenir lleis diferents.
De 22 quirats tenim el sobirà britànic (1842) o el Krugerrand surafricà (2017). 
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La nugget australiana o la canadenca fulla d’arç són de 24 quirats, i el panda xinès o el
Sant Jordi rus s’aproximen pràcticament al 100% de puresa. Com veieu és variable.
Algunes d’elles han canviat la seva llei segons l’època. 
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L’or nòrdic és un aliatge, però ull! D’or només té el color! Es fa amb un 89% de coure, un
5% d’alumini, un 5% de zinc i un 1% d’estany. Són les monedes de 10, 20 i 50 cèntims
d’euro. El nom és deu a que la corona sueca es va fer així, i és un dels aliatges més
emprats. 
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L’altre metall noble per excel·lència és la plata: blanca, brillant, dúctil i mal·leable, però
menys resistent als agents externs. S’ennegreix en contacte amb compostos que tinguin
sofre. En tenim molts exemples, com els famosos “duros de plata” espanyols de finals del
s XIX. 
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Per la seva fragilitat, la plata sovint s’ha combinat amb altres metalls. El billó és la més
coneguda, feta amb coure i plata, amb una proporció del 50% o inferior del metall noble.
És un aliatge que ha variat molt, i es va usar força a l’Edat Mitjana. 

Un altre metall usat des dels inicis de l’encunyació ha estat el coure. S’especula que les
primeres són xineses, amb forma de pala, però tenim altres exemples més coneguts, com
el sesterci romà. De color vermellós, mal·leable, dúctil i resistent, en trobem a totes les
èpoques. 
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L’aliatge més conegut del coure és el bronze. El coure és la base, i es combina amb
estany, del 3 al 20%. Més dur, va ser el primer aliatge descobert i suposà una revolució en
la fabricació d’estris (Edat de bronze). Monedes n’hi moltes, com la nostra pesseta. 
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L’altre aliatge amb coure és el llautó, fet amb zinc, sempre per sota del 50%. El resultat és
un metall més daurat, més resistent a la corrosió i més dur. A l’antiguitat era més
apreciada que el bronze, doncs el resultat s’assimilava més a l’or. 

Val a dir que sovint les barreges amb coure solien portar zinc i estany alhora, en diferents
proporcions, generant una gama molt àmplia. Les mateixes monedes podien ser, segons
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l’època, de bronze, llautó, o una mescla de tots ells. Ens val per monedes de totes les
èpoques. 

Fem un altre incís. Us hem parlat de l’estany. D’on prové? S’obté de la cassiterita, i els
antics pobladors van recollir-la a les lleres dels rius, d’origen al·luvial. Jaciments a la
Península n’hi ha a la zona d’Andalusia i Extremadura, o a Galícia, explotats durant
segles. 
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També anomenàvem el zinc. Aquest metall s’obté principalment de l’esfalerita. És un
procés dificultós, que ha anat evolucionat amb el pas dels anys, canviant-ne el mètode
però no la complexitat. 

Un altre aliatge curiós del coure és el cuproníquel, on la proporció del segon metall varia
del 25 al 40%. L’aparença és el color blanc. Relativament actuals en tenim a casa, abans
de l’euro, però també n’hi ha d’antigues. 
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I el ferro? Pensareu: com és que del metall més comú de la terra no en coneixem
monedes? Sembla que a l’antiguitat només en van fer servir els xinesos, que no les
encunyaven, les fonien. Però avui en dia s’usa un aliatge ben conegut: l’acer (ferro i
carboni). 
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Un altre metall ben abundant és l’alumini. Aïllat el 1825, a principis del s. XX es va fabricar
a nivell industrial, i donat el seu baix preu, s’emprà també per fer monedes, tant pures com
en aliatges. De les fetes només amb aquest metall tenim les darreres monedes de
pesseta. 
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Aquest metall s’obté a partir de la bauxita. 4 tones de mineral proporcionen 2 tones
d’alúmina, i pel procés d’electròlisi, 1 tona d’alumini. Com veieu, no és pas fàcil aïllar els
metalls del mineral que els conté. 
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Obrim ara un altre camp: les monedes folrades. Antigament eren les fetes amb un metall
vulgar, i que es recobrien d’una fina capa d’un metall noble. La intenció: falsificació. Però
avui en dia també es fa: les monedes d’1,2 i 5 cèntims d’euro són d’acer, recobertes de
coure. 

I el darrer tipus de monedes, les bimetàl·liques. Ens són ben conegudes. Les d’1 i 2 euros.
Endevineu quin aliatge és l’exterior i quin l’interior? Coure-níquel i níquel llautó. N’hi ha
moltes més de curs legal, o que ho van ser fins l’aparició de l’euro. 
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Hi ha altres combinacions curioses, com titani-plata (Àustria), niobi-plata (Àustria i
Mongòlia), tàntal-plata (Kazajastan), pal·ladi-or (Eslovàquia), platí-or (EUA).  Les podeu
veure aquí: foro-minerales.com/forum/viewtopi…

També se n’han fet que combinen un metall amb un altre material, com una letona que té
incrustada una peça d’ambre, o una australiana amb fragments de meteorit. Aquestes són
una raresa i una curiositat. 
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Totes les monedes que hem anomenat han estat de curs legal. N'hi ha més estranyes,
commemoratives, amb un valor molt superior al del material amb que han estat
encunyades. De vanadi, urani, tel·luri... La més rara de les d’ús habitual, una xinesa del
1931 feta d’antimoni!

I així enllestim aquest enfilall. Que ens disculpin tots els aficionats a la numismàtica,
només hem pretès aproximar el món de les monedes al metalls i aliatges fets servir al llarg
de la història. No hi cerqueu rigor en l’àmbit, que no l’hi trobareu!
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