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‘CANCIÓN ANDALUZA’

El disc pòstum 
de Paco de Lucía 
sortirà el dia 29
Dimarts que ve, 29 d’abril, es publi·
caran les últimes gravacions que 
Paco de Lucía va deixar registrades 
abans de la seva mort inesperada, 
el 25 de febrer, a Mèxic, als 66 anys. 
L’últim treball del genial guitarris·
ta flamenc (nascut a Algesires) por·
tarà per títol Canción andaluza i esta·
rà compost per un total de nou can·
çons noves, segons ha informat la 
discogràfica. 

GUARDONS

Nadal,Tricicle i 
Baras, premis 
Sport Cultura
El tennista Rafael Nadal, núme·
ro u del rànquing mundial (en 
la categoria d’esport), la bailao-
ra i coreògrafa Sara Baras (cultu·
ra) i la companyia El Tricicle (mi·
llor trajectòria) van rebre ahir els 
premis Sport Cultura Barcelona 
2013. Els guardonats succeeixen 
Kilian Jornet, la baronessa Thys·
sen i Vicente del Bosque, recone·
guts l’any passat. 

EN DEFENSA DEL CINE

El sector 
crea la Unió 
de Cineastes
Directors com Jonás Trueba, Mar 
Coll i Chema Rodríguez, pro·
ductors com José Nolla o Martín 
Pawley i actors com José Sacris·
tán han impulsat la Unió de Ci·
neastes, una nova associació en 
defensa del cinema que es cons·
tituirà el dia 24 de maig. Aspira a 
ser «un punt de trobada transver·
sal» dels diferents sectors de la in·
dústria. 

Dracmes, croats i florins
3Una exhaustiva col·lecció de moneda catalana surt a subhasta a BCN

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

L
es primeres monedes que es 
van veure a la península 
Ibèrica van circular per Em·
pori i Rhode, les actuals 

Sant Martí d’Empúries i Roses. I ho 
van fer durant el segle V abans de 
Crist, quan els grecs van desembar·
car a les costes catalanes i van portar 
amb ells la seva cultura i la seva mo·
neda, que havia aparegut a Lídia 
200 anys abans, una novetat tenint 
en compte que en aquell temps el 
món no girava tan de pressa com 
ara. Primer van encunyar petits di·
visors de plata, després van arribar 
les dracmes, més grans i més pesa·
des. Tant els uns com les altres són 
una raresa de trobar, i tant els uns 
com les altres tenen representació 
en l’exhaustiva subhasta de numis·
màtica que avui se celebra a Aureo & 
Calicó. Sota el nom de Ramon Munta-

cunyar moneda de manera continu·
ada fins que Felip V va abolir aquest 
dret. En els segles posteriors en va 
fer emissions esporàdiques, com les 
que es van portar a terme durant la 
guerra del francès o les encunyades 
per la Unió Catalanista, el 1900, amb 
l’intent de recuperar la moneda ca·
talana.

 La importància de la subhasta no 
radica en el seu import, molt allu·
nyat dels entre 18 i 25 milions d’eu·
ros en què es va taxar, el 2012, la col·
lecció de moneda hispànica de la 
Hispanic Society of America i dels 
800.000 euros de sortida d’algunes 
de les peces de la licitació, el 2009, 
de la col·lecció Caballero de las Yndi·
as; sinó que resideix en las seva ex·
haustivitat a l’hora de recollir la mo·
neda encunyada a Catalunya al llarg 
de la història, i en el fet que moltes 
peces siguin inèdites. Això signifi·
ca que se’n coneixia l’existència pe·
rò no s’havien vist mai, ni tan sols 
en fotografia. Tenim, per exemple, 
els mitjos croats d’Enric de Castella 
i de Pere de Portugal, de la supervi·
vència dels quals s’havia arribat a 
dubtar i que avui sortiran a subhas·
ta amb un preu de sortida de 5.000 i 
6.000 euros, respectivament.

LES MÉS CARES / O l’auri romà de 
Tarragona encunyat en temps de 
Vespasià (5.000 euros), que si no és 
una moneda única poc n’hi falta, i 
els diners de Múrcia de Jaume II 
(3.000 euros), també molt rars. Enca·
ra que la peça més cara és una excep·
cional, però no inèdita, quàdruple 
corona d’or de València, el preu de 
sortida de la qual és de 18.000 euros, 
tot i que els responsables de la sub·
hasta afirmen que possiblement do·
blarà el seu valor en la rematada fi·
nal. La segueix crematísticament un 
doble principat de Barcelona, del 
1521, amb les armes de Nàpols i 
Sicília. I com a bonica, guanya la par·
tida un dels amonedaments episco·
pals de Vic: els diners de plata ano·
menats dels bous, una magnífica mos·
tra d’art romànic incipient.
  Totes aquestes rareses provenen 
de col·leccions diferents, encara que 
un conjunt així no es podia veure 
reunit des que el 1888, durant l’Ex·
posició Universal de Barcelona, es 
va exhibir la col·lecció de Manuel 
Vidal Quadras, que posteriorment, 
el 1902, a París, es va vendre i es va 
dispersar totalment. H

UNA EXTRAORDINÀRIA LICITACIÓ DE NUMISMÀTICA 

RARESES 
3 De dalt a baix, 
quàdruple corona d’or 
València; dracma 
d’Empori (Sant Martí 
d’Empúries), i diners 
de plata ‘dels bous’.

La selecció permet 
seguir la història 
de Catalunya a través 
de les encunyacions 
fetes al país

ner, el gran cronista català, la botiga 
barcelonina posa a la venda la  col·
lecció més gran que s’ha vist mai al 
mercat de monedes encunyades als 
territoris que en algun moment van 
formar part de la corona catalanoa·
ragonesa.
 Els 1.250 lots, diversos d’inèdits, 
permeten recórrer la història de 
Catalunya des dels grecs fins al segle 
XX. Auris romans, sòlids bizantins, 
dirhems, diners, florins, croats, re·
ials, carlins, escuts i trients que han 
sobreviscut en butxaques de menes·
trals, pagesos i comerciants, i també 
en les d’almogàvers, defensors dels 
austriacistes, simpatitzants dels bor·
bons, i amics i enemics de l’ocupació 
napoleònica. Ja que Catalunya va en·

La Mostra 
d’Igualada 
acull 59 
propostes 
escèniques

EL PERIÓDICO
IGUALADA

Des d’avui i fins diumenge, la 
Mostra d’Igualada (Fira de teatre 
infantil i juvenil) celebra la 25a 
edició amb 59 propostes de tots 
els gèneres de les arts escèniques, 
un total de 105 representacions 
destinades al públic familiar. La 
companyia circense Capicua in·
augura el festival (a les 20.00 ho·
res a l’Ateneu) amb l’espectacle 
Entredos, un poètic i màgic mun·
tatge que submergeix el públic 
en un món oníric.
 La programació, en la qual par·
ticipen majoritàriament com·
panyies catalanes, inclou aquest 
any la presència dels italians Te·
atro Necessario, que presentarà 
Nuova Barberia Carloni. Del País Va·
lencià arribaran les propostes de 
Maduixa (amb el muntatge Dot, 
Premi Feten al millor espectacle) 
i La Trócola Circo (Potted), mentre 
que Andalusia estarà represen·
tada amb el col·lectiu Ángeles de 
Trapo, que presentarà Viajeros del 
carrusel. 
 Per part local participaran, en·
tre altres, Farrés brothers, que re·
presentaran Tripula dins un iglú 
de vent construït amb tela de glo·
bus aerostàtic; els veterans Rah·
mon Roma i Cia i Titelles Sebastià 
Vergés. 
 
PER A JOVES / Una de les novetats 
d’aquesta edició és la inclusió 
d’espectacles pensats per a un pú·
blic jove, com les propostes del 
premiat mag Antonio Díaz Casca·
josa, de l’innovador Roger Ber·
nat, dels ballarins i músics de Tra·
katap (HOP!!!) i de Punt Moc (Gags-
Ontrix).
 Les funcions es repartiran en 
12 espais (set de tancats i cinc a 
l’aire lliure, entre aquests el com·
plex de la Igualadina Cotonera, 
que s’incorpora a la cita), a part 
dels espectacles itinerants. H

25A EDICIÓ

33 Els circenses Capicua.


