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BIBLIOGRAFIA de MIQUEL de CRUSAFONT i SABATER

1 – HISTÒRIA DE LA MONEDA I NUMISMÀTICA

Nota : En els treballs en col·laboració de dos autors, quan es diu “amb” expressa que
MCS és el primer signant i quan es diu “coautor amb”, vol indicar que és el segon.
Quan hi ha més de dos autors i MCS no és el primer signant, es donen els noms dels
autors en l’ordre que figuren a la publicació.

A – Llibres d’estudi, com a autor

(0) – 1979-Els comtats catalans. Les seves encunyacions i àrees d’influència. Amb
Anna M. Balaguer i la col·laboració d’Ignasi Puig i Ferraté. Text de 172 pàgines
presentada al I Simposi Numismàtic de Barcelona, fou editat al volum primer de les
actes (SCEN-ANE. 1979) i per això consta entre els articles, però també se’n va fer una
breu tirada com a opuscle. Editorial Cymis va proposar de fer-ne una edició, però els
autors ho varen refusar atès que A. M. Balaguer va reprendre el tema com a base de la
seva Tesi Doctoral.



1 – 1982- Numismàtica de la Corona Catalano-Aragonesa medieval (785-1516),
edició en català i Numismática de la Corona Catalano-Aragonesa medieval (785-1516),
edició en castellà, Pròleg de Philip Grierson, professor a les universitats de Cambridge i
Brussel·les. Format 30 x 21, 434 p. Premi Vico a obra llarga que comportava l’edició
del llibre i premi Conde Garriga de la Asociación Numismàtica Espanyola de Barcelona
de l’any 1983, Hi ha una Nota Editorial que manifesta certes reticències d’alguns
membres del Jurat del premi Vico (la majoria de Madrid i un d’ells, Esteban Collantes,
destacat membre de l’Opus Dei, per exemple), naturalment per la visió “catalanista”
que, segons ells, traspuava la part d’interpretació històrica de l’obra. Aquest text el va
redactar el mateix autor, ben gustosament i a petició del jurat, però demana, potser
aquesta explicació. La part corresponent a Occitània, junt amb un article sobre Rodés
fou reproduït en català i versió francesa a La Pallofe 48, Perpinyà 2009, p. 13-28.
Editorial Vico, Madrid 1982.

2 – 1983- Orrius. Estudi preliminar de la troballa de monedes comtals. Coautor amb
Anna M. BALAGUER. Conté també la ressenya d’una excavació arqueològica no
relacionada amb el tresor. Format 29 x 21, 104 p. L’estudi d’aquesta important troballa
fou confiat per la Generalitat de Catalunya a la Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans), que delegà en A. M. Balaguer i M. Crusafont
el seu estudi. Posteriorment es feu una excavació arqueològica a la mateixa església de
l’afloració del tresor que, tot i que no aportà res de nou a la troballa, potser per
coherència geogràfica l’editor l’englobà en el mateix volum, que comença, doncs amb
un treball de José I. Padilla i Elisenda Vives titulat Les excavacions a l’esglesia de Sant
Andreu. Orrius. Col.lecció Excavacions Arqueològiques a Catalunya, núm. 2.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983.

3 – 1986- Història de la moneda catalana, edició en català i Historia de la moneda
catalana, edició en castellà. Amb Manuel GARCIA GARRIDO i Anna M.
BALAGUER. Pròleg de Josep Terradelles, President de la Generalitat de Catalunya
1964-1980. Format 30 x 20, 276 p. Premi Conde Garriga de la Asociación Numismàtica
Espanyola de Barcelona de l’any 1988. Caixa de Barcelona, Barcelona 1986. Primer
llibre que analitza raonadament les emissions catalanes de totes les èpoques. Per tant no
es pot considerar un llibre divulgatiu, tot i l’esforç per emprar-hi un llenguatge planer.

4 – 1987- Monedas en la Historia. Amb Anna M. BALAGUER. Conté, també breus
treballs de R. Chaves, F. Gimeno, A. M. de Guadan, F. Mateu y Llopis, A. Orol i L.
Villaronga. Madrid 1987. Format 21 x 21, 223 p. Concebut com a complement estudiós
de la III Exposición Nacional de Numismàtica organitzada per la Asociación Espanyola
de Numismáticos Professionales. Tot el contingut de l’exposició fou realitat igualment
pels autors. Tot i la imposició que el relat fos per autonomies, els autors hi aportaren un
text molt extens (p. 21-167) en el qual, i per primera vegada, es feia una anàlisi de tots
els tallers monetaris peninsulars, amb els seus períodes d’encunyació i amb exemples
il.lustrats dels tipus emesos.

5 – 1984- Barcelona i la moneda catalana. Pròleg de Leandre Villaronga. Ed. Caixa de
Pensions, Barcelona 1989. Format 29 x 21, 246 p. Conté d’una banda una presentació
de la col.lecció numismàtica de la Caixa de Pensions i, a continuació el text que
expressa el títol i que és la Tesi de Llicenciatura de l’autor, dirigida pel prof. F. Udina i
Martorell. Presentada l’any 1984 a la Universitat Autònoma de Barcelona en tribunal



amb Manuel Mundó i Jaume Sobrequés obtingué la màxima qualificació (d’aquell
moment) d’Excel·lent per Unanimitat.

6 – 1990- La moneda catalana local (s. XIII-XVIII), amb una presentació de Manuel
Royes, president de la Diputació de Barcelona i un pròleg de Josep Fontana, professor
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics
(Instiut d’Estudis Catalans) i Diputació de Barcelona, Col·lecció Història Monetària
Catalana 4. Barcelona 1990. Format 27 x 20, 484 p. Correspon a la Tesi Doctoral de
l’autor, dirigida pel prof. Josep Fontana. Presentada l’any 1989 a la Universitat
Autònoma de Barcelona, el tribunal presidit per Emili Giralt li atorgà la màxima
qualificació (d’aquell moment) d’Apte Cum Laude.

7 – 1992- Acuñaciones de la Corona Catalano-Aragonesa y de los Reinos de Aragón y
Navarra. Medioevo y tránsito a la Edad Moderna. Editorial Vico-Segarra, Madrid 1992.
Format 24 x 16, 334 p. Presentació en forma de catàleg amb breus introduccions, del
contingut del llibre 1, amb l’adició d’Aragó abans de Ramon Berenguer IV i de Navarra
per a tota l’època medieval, més les actualitzacions de Catalunya i la totalitat de la
moneda municipal estudiada a llibre 6.

8 – 1994- El sistema monetario visigodo: cobre y oro, Asociación Numismàtica
Española de Barcelona i Museo Casa de la Moneda de Madrid, Barcelona-Madrid,
1994. Col·lecció Vives Escudero 3. Format 24 x 15, 168 p. Presenta, per primera
vegada, la sèrie monetària d’aram dels visigots amb més de 200 exemplars i una
reconsideració de la circulació monetària en aquell periode.

9 – 1996- Història de la moneda catalana. Interpretació i criteris metodològics. Amb
un pròleg del prof. Josep Fontana. Col·lecció Crítica. Editorial Grijalbo-Mondadori,
Barcelona 1996. Format 23 x 15, 206 p. Pensada especialment com a obra d’introducció
a la numismàtica, tot mostrant l’interès i aplicacions del seu estudi i dirigida
especialment als estudiants universitaris d’Història.

10 – 1996- Plomos y jetones medievales de la Península Ibérica. Amb Jaques
LABROT i B. MOLL i MERCADAL. Asociación Numismàtica Espanyola de
Barcelona i Museo Casa de la Moneda de Madrid. Col·lecció Vives Escudero 5.
Barcelona-Madrid, 1996. Format 24 x 15, 174 p. Presentació, per primera vegada, dels
ploms medievals i algunes aportacions documentals sobre els seus usos, amb l’aportació
de més de 500 peces inèdites.

11 – 1996- El florí d’or català: Catalunya, València, Mallorca. Amb la col.laboració de
R. COMAS. Asociación Numismàtica Espanyola de Barcelona i Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans). Col·lecció Botet i Sisó 3.
Barcelona 1996. Format 24 x 15, 212 p. Primera ordenació basada en dades
documentals, sigil·logràfiques, heràldiques i analítiques dels florins catalans i de totes
les seves marques.

12 – 1999- Pesals monetaris de la Corona Catalano-Aragonesa, Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans). Col·lecció Complements d’Acta
Numismàtica 4. Barcelona 1999. Format 24 x 16, 280 p. Primera anàlisi sistemàtica
dels pesals catalans amb l’aportació i identificació de series completes inèdites (ducat,
trentí, locals, etc) i de més de 250 tipus, la major part inèdits.



13 – 2001- Història de la moneda de la Guerra dels Segadors (Primera República
Catalana), 1640-1652. Amb la col.laboració de X. Sanahuja i Anna M. Balaguer. Pròleg
d’Eva Serra, professora de la Universitat de Barcelona. Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans). Col·lecció Història Monetària Catalana 5.
Barcelona 2001. Format 27 x 20, 536 p. Catàleg en forma de Corpus de les peces de
plata i de catàleg de tipus i variants per a l’or i el billó, amb documentació justificativa,
història de la moneda de cada taller i interpretació històrica amb justficació del caràcter
republicà de la revolta durat tots els anys de la guerra.

14 – 2006- Medalles commemoratives dels Països Catalans i de la Corona
Catalano-Aragonesa (S. XV-XX), pròleg de Francesc Fontbona. Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans). Col·lecció Història Monetària
Catalana 8. Barcelona 2006. Format 27 x 20, 790 p. Catalogació i documentació de
2000 tipus de medalles commemoratives i les seves variants i un glossari de gravadors i
fabricants.

15 – 2009- Catàleg general de la moneda catalana. Països Catalans i Corona
Catalano-Aragonesa (s. V aC – s. XX dC). Amb la col..laboració de Leandre Villaronga
i d’Eduard Domingo. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis
Catalans). Col·lecció Història Monetària Catalana 9. Barcelona 2009. Format 27 x 20,
864 p. Catalogació total de la moneda catalana des dels grecs fins a la Guerra Civil
(1936-1939) en l’àmbit dels Països Catalans abans i després de la Corona
Catalano-Aragonesa i per a tota aquesta Corona al llarg de la seva existència. S’hi
catalogen 7.166 monedes.

16 – 2012- Història de la moneda de l’Occitània catalana (s. XI-XIII), Societat
Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans). Col·lecció Complements
d’Acta Numismàtica 11 Barcelona 2012. Format 24 x 16, 274 p. Estudi històric de
l’actuació catalana a Ocitània i de les encunyacions que li corresponen, amb crítica de la
visió tergiversada que s’ha fet sovint d’aquest episodi històric. Cataloga i analitza 129
monedes corresponents a 23 territoris.

17 – 2013- The Iberian Peninsula, vol 6 de la sèrie Medieval European Coinage. Amb
Anna M. BALAGUER i Philip GRIERSON. Amb un pròleg de Marc Blackburn.
Cambridge University Press, Cambridge 2013. Format 24 x 18, 888 p. Primera visió
global sobre la moneda medieval dels regnes de Catalunya-Aragó, Castella, Navarra i
Portugal i de les etapes separades del Comtats Catalans, Aragó inicial i Regne de
Mallorca. Estudi de cada regne i comparatiu, amés d’una anàlisi de circulació monetària
global i diferents aditaments com ara bibliografia, llistat de troballes i tresors, catàleg o
glossari. Segona reimpressió el 2014. Tercera reimpressió en rústica el 2017.

18 – 2015- Història de la moneda catalana medieval (excepte els comtats catalans
(1067/1162-1516)). Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis
Catalans). Col·lecció Història Monetària Catalana 3. Barcelona 2015. Format 27 x 20,
886 p. Amb 1.200 documents obtinguts de 200 fonts, catàleg, text interpretatiu, glosari i
bibliografia crítica. Ve a ésser com una versió renovada del llibre núm 1, però amb la
justificació documental i l’actualització en totes les àrees.



19 – 2017- Glossari Català de Numismàtica. Amb totes les poblacions emissores.
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans). Col·lecció
Història Monetària Catalana, 8. Barcelona 2017. Format 27 x 20, 700 p. Compren unes
600 entrades de lèxic, generalment amb la justificació documental de l’us de cada
terme, essent el primer diccionari de l’especialitat en català. Aporta també unes 1.800
entrades que resumeixien la història monetària dels territoris i de les poblacions.
Finalment hi ha encara unes 1.200 entrades més que donen informació sobre diferents
temes complementaris: Sobirans i quines monedes emeteren, artistes, gravadors i
obridors d’encunys, mestres de seca i fabricants, institucions, numismàtics, revistes,
tresors més importants i personatges de relleu presents a les medalles. El seu àmbit són
els Països Catalans i la Corona Catalano-Aragonesa.

20 – 2019- Sectors complementaris de la Numismàtica Catalana. De Benet XIII al BA.
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans). Col·lecció
Complements d’Acta Numismàtica 12. Barcelona 2019. Format 23,5 x 17. 234 p.
Compren l’estudi i catalogació de 304 monedes emeses pels de l’Ordre de
l’Hospital-Rodes Malta originaris de la Corona Catalano-Aragonesa, dels Papes del
mateix orígen, les emissions en terres catalanes dels sobirans forans, espanyols i
francesos, sense elements distintius propis, amb emissions a Barcelona, Palma,
Perpinyà, Reus, Saragossa, Tarragona i València.

B – Parts de llibre

Nota: Només hi hem inclòs els casos en que la col.laboració te una certa importància en
el llibre. En altre cas ho hem considerat com un article dins d’una obra col.lectiva.

21 – 1994- “Tarragona medieval i moderna”, p. 17-36 dins el llibre de Jaume Benages,
Les monedes de Tarragona, Tarragona 1994.

22 – 1997- “Capítols introductoris”: “Introducció”, “Vida i obra de J. Botet i Sisó”,
“Bibliografia general de J. Botet i Sisó” i “Comentari a aquesta edició”, p. 3-67 dins del
llibre Obra numismàtica esparsa i inèdita de Joaquim Botet i Sisó, Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans), Barcelona 1997.

23 – 2003- “La medalla catalana modernista”, p. 97-108 del volum IV de l’obra El
Modernisme, dirigit per Francesc Fontbona, Edicions l’Isard, Barcelona 2003.

24 – 2015- “El gran moment de la medalla catalana”, p. 139-157 del llibre Retrats de
medalla. L’espectacle del bronze, editat per Rossend Casanova i complement de
l’exposició del mateix títol. Fundació Rafael Massó i Ursula Llibres, Girona 2015.

25 – 2016- “Breu anàlisi de la nova documentació”, p. 15-42 i reordenació cronològica
i regests dels 118 documents del “Repertori documental”, p. 45-209 del llibre La
moneda de Sardenya medieval i moderna. Bases documentals de Vincenzo Dessì,
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 2016.



C – Llibres d’estudi, com a curador de l’edició o col·laborador

Nota: El curador de l’edició és el que els anglesos anomenen editor, terme que aquí no
s’empra per la possible confusió amb l’empresari. En els nostres llibres no sempre s’hi
fa constar el que coordina i vetlla per l’edició, com succeeix en alguns dels casos de la
llista que segueix.

26 – 1979- (I) Simposium Numismatico de Barcelona, vols I i II. Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans), amb el patrocini de la Asociación
Numismàtica Espanyola de Barcelona. Barcelona 1979. Fou dirigit per Leandre
Villaronga i coordinat per M. Crusafont, que s’ocupà de la Secció II, dedicada a la
moneda catalana comtal. La tasca d’editor es concretà en aquesta secció.

27 – 1984- El florí d’or, primera moneda de curs general a la Corona
Catalano-Aragonesa. I Trobada d’Estudis Numismàtics, Asociación Numismàtica
Espanyola de Barcelona amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans). Barcelona 1984. Fou dirigida per M.
Crusafont, amb la col.laboració d’Anna M. Balaguer. Se’n feu una breu tirada com a
llibre, però també fou inclòs íntegrament al número 72 de Gaceta Numismàtica, ocupant
les pàgines 9-110.

28 – 1985- III Simposi Numismàtic de Barcelona, dedicat a la “Història monetària de
la Guerra dels Segadors”. Consta com a volum I, però no s’arribà a realitzar el volum II.
Part dels treballs preparats per l’autor anaren al llibre 13. Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans) amb la col·laboració de la Asociación
Numismàtica Espanyola de Barcelona. Barcelona 1985. Fou dirigit per M. Crusafont,
que s’encarregà també de l’edició. Fou publicat en forma de llibre, que constituí el
volum primer de la col.lecció “Complements d’Acta Numismàtica”, editat per la
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, però el seu text fou inclòs també, globalment,
a Acta Numismàtica 16 amb doble paginació, la pròpia i la del volum, on ocupava les
pàgines 237-431.

29 – 1986- Problems of Medieval Coinage in the Iberian Area 2, edited by Mario
GOMES MARQUES i M. CRUSAFONT i SABATER . Sociedad Numismática
Avilesina d’Avilés i l’ Instituto de Sintra (Portugal). Avilés 1986. L’Instituto de Sintra
s’ocupà de l’edició del llibre i de la distribució de la major part de l’edició.

30 – 1991- La moneda a la Catalunya Central, de Sebastià Datzira i Soler. Centre
d’Estudis del Bages, Manresa 1991. Projecte, revisió, aplec de material gràfic i
introducció, amb A. M. Balaguer.

31 – 1993- Introducción a la Numismática, d’Octavio GIL FARRÉS. Asociación
Numismática Espanyola i Museo Casa de la Moneda, Barcelona-Madrid, 1993. Edició,
textos introductoris, perfil biogràfic, text extern, tria d’il·lustracions de M. Crusafont
(amés del capítol bibliogràfic complementari que hem inclòs com a article propi, en el
seu lloc). L’autor va morir en el curs de l’edició, d’on els treballs de suplència que
varem realitzar.



32 – 1993- Homenatge al Dr. Leandre Villaronga. Responsables de l’edició: M.
CRUSAFONT, Anna M. BALAGUER i P. P. RIPOLLÈS. Edició, coordinació, redacció
d’una Tabula Gratulatoria i text introductori. Aparegúé en forma de volum triple d’Acta
Numismàtica, el 21-23 dels anys 1991-1993. SCEN, Barcelona 1993.

33 – 2000- Homenagem a Mario Gomes Marques. Coordenadores: M. CASTRO
HIPÓLITO, D. M. METCALF, J. M. PEIXOTO CABRAL i M. CRUSAFONT i
SABATER. Instituto de Sintra (Portugal). Sintra 2000.

34 – 2005- L’obra medallística de l’escultor Eusebi Arnau, de MARIA-ISABEL
MARÍN. Edició, projecte i asesorament numismàtic.

35 - 2007- El paper-moneda oficial català de la Guerra Civil, d’Antoni Turró.
Edició, projecte i citeris de sel·lecció i presentació.

36 – 2008- La Seca o Casa de la Moneda de Barcelona, de M. Eugènia RIPOLL.
Edició i asesorament numismàtic.

37 – 2008- Obra Numismàtica Esparsa 1. Tresors, de L. Villaronga. Edició, índexs,
correccions i text introductori. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC),
Barcelona 2008.

38 – 2010- Obra Numismàtica Esparsa II. Grec i ibèric d’àmbit català, de L.
Villaronga. Edició, índexs, correccions i introducció. Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics (IEC), Barcelona 2010.

39 – 2011- Les monedes de l’Edat Antiga a la Península Ibèrica/Ancient Coinage in
the Iberian Península, de Leandre VILLARONGA i Jaume BENAGES, amb la
col·laboració de Gabriel Villaronga, Xavier Sanahuja i Miquel Crusafont. Projecte,
fitxar arxiu Villaronga sector hispano-llatí, redactar introduccions, biografies autors i
text solapa, coordinació general. Edició bilingüe angles/català. Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans), Barcelona 2011.

40 – 2013- Obra Numismática Esparsa. III. Temes metodològics, de L. Villaronga.
Edició, índexs, correcció i introducció. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC),
Barcelona 2013.

41 – 2013- Obra Numismàtica Esparsa. IV. Àmbits aragonès, vascó i celtíber.
Ikalkusken, de L. Villaronga. Edició, índexs, correcció i introducció. Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics (IEC), Barcelona 2013.

42 – 2014- Obra Numismàtica Esparsa. V. Ulterior, Romà, Vària. Gloses i textos
biogràfics. Bibliografia, de L. Villaronga. Edició, índexs, correcció, introducció i
bibliografia. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), Barcelona 2014.

Nota: Com a Responsable de Publicacions de la Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics, l’autor ha tingut cura de les 50 obres editades entre el 1979 i el 2011.
Aquí només s’han esmentat aquelles en les que hi va tenir una certa intervenció directa,
al marge del procés editorial.



D – Llibres i opuscles de caràcter divulgatiu

43 – 1982- El ressorgiment de la Nació Catalana, resultat d’un esforç col·lectiu.
Mostra de medalles, textos i objectes. Museu d’Història de Sabadell, Opuscle de 38
pàgines, acompanyant l’exposició. Sabadell, 1992.

44 – 1984- La moneda, mirall de la Història. Mostra de moneda catalana. Caixa
d’Estalvis de Sabadell. Opuscle de 20 pàgines acompanyant l’exposició del fons Vinke
adquirit per la Caixa de Sabadell Sabadell, 1984.

45 – 1990- Monedas olímpicas, mensajes al mundo. Amb Anna M. BALAGUER,
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Llibre de 66 pàgines. Madrid 1990.

46 – 1991- Los reversos de las monedas de los Juegos de la XXV Olimpiada Barcelona
1992 (Primera Serie), edició en castellà i The reverses of the Coins for the Games of the
XXV Olympiad Barcelona 1992(First Series), edició en anglès. Amb Anna M.
BALAGUER. Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre. Llibre de 68 pagines. Madrid
1991.

47 – 1991- Los reversos de las monedas de los Juegos de la XXV Olimpiada Barcelona
1992 (Segunda Serie), edició en castellà i The reverses of the Coins for the Games of the
XXV Olympiad Barcelona 1992 (Second Series), edició en anglès. Amb Anna M.
BALAGUER. Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Llibre de 72 pàgines. Madrid
1991.

48 – 1992- Los reversos de las monedas de los Juegos de la XXV Olimpiada Barcelona
1992 (Tercera Serie), edició en castellà i The reverses of the Coins for the Games of the
XXV Olympiad Barcelona 1992 (Third Series), edició en anglès. Amb Anna M.
BALAGUER. Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre. Llibre de 80 pàgines. Madrid
1992.

49 – 1993- Los reversos de las monedas de los Juegos de la XXV Olimpiada Barcelona
1992 (Cuarta Serie), edició en castellà i The reverses of the Coins for the Games of the
XXV Olympiad Barcelona 1992 (Fourth Series), edició en anglès. Amb Anna M.
BALAGUER. Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre. Llibre de 66 pàgines Madrid,
1993.

50 – 1993- Las monedas del Quinto Centenario (Serie IV), edició en castellà i The
Coins of the Quincentenial (Series IV), edició en anglès. Amb Anna M. BALAGUER.
Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre. Llibre de 148 pàgines. Madrid 1993.

51 – 1998- Monedas y billetes en la historia de Baleares. Amb Anna M. BALAGUER.
Editorial Prensa Balear. Opúscle de 40 pàgines. Palma de Mallorca 1998.

52 – 1999- Monedes en la història de Girona. Amb A. M. BALAGUER. Diari de
Girona. Opúscle de 16 pàgines i carta amb reproduccions de monedes. Sense data
d’edició, 1999.



53 – 2008- La moneda a Catalunya, en dos llibrets de 46 pàgines de text i carpetes
amb reproducció de monedes, 1 - De Grècia a l’Alta Edat Mitjana i 2 – De la Baixa
Edat Mitjana al segle XX. Edicions El Pais, S. L., Madrid, 2008.

54 – 2011- Crusafont, col·lecció, Subhasta, Àureo Calicó, Barcelona 2011. Autoria de
la introducció i de la classificació de totes les peces, amb indicació dels seus graus de
raresa i totes les referències bibliogràfiques. Les descripcions i els preus són
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1 – 2003- La Barceloneta de Vacarisses, un espai d’enginy i d’il·lusió”(M), Dades
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de l’Ajuntament. Vacarisses 2003.
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base a dades documentals, correspondència i records personals, que ocupa unes 200
pàgines. Cent pàgines més d’apèndix amb la seva bibliografia científica completa, la
seva bibliografia divulgativa, les especies descrites, les especies que se l’hi vàren
dedicar, els guardons rebuts i els càrrecs, els Cursets Internacionals de Paleontologia, les
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