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Clasificación Genérica Numismática; Obxectos de actividades económicas

Objeto/Documento Moeda

Nombre Específico Florín

Emisor/a Pedro IV de Aragón

Materia/Soporte Moeda: Ouro Dourado [(18 quilates)]

Técnica Cuñación a martelo

Dimensiones Módulo = 19 mm; Peso = 3,39 gr

Características Técnicas Posición de cuños: 3 h

Descripción No anverso, san Xoán Bautista nimbado, de pé e de fronte, coa man
dereita en actitude de bendicir e na esquerda cun bastón rematado
en cruz que repousa sobre o seu ombreiro. Viste túnica cinguida por
un cordón á cintura e capa peluda sobre os ombros. Ao redor a
lenda: S · IOHA - NNES · B (helmo). Todo dentro de grafila de
puntos.

No reverso, unha flor de lis. Ao redor a lenda: + ARAG - O REX P.
Todo dentro de grafila de puntos.

Inscripciones/Leyendas Anverso, Latín
 S · IOHA - NNES · B (helmo)
Reverso., Latín
 + ARAG - O REX P.  [No anverso refírese ó rei Pedro IV (1336-
1387), soberano da Coroa de Aragón.]

Datación 1336-1387 [Posterior a 1369]

Contexto Cultural/Estilo Alta Idade Media
Idade Media [Época de Pedro IV]

Lugar de Producción/Ceca Perpiñan (Perpignan) (Pirineos Orientais, Languedoc-Rosellón)
[Condado do Rosellón]

Uso/función Unidade de conta, medida de valor e medio de pagamento

Lugar de Procedencia Silleda (Deza (comarca))

Lugar Específico/Yacimiento Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro

Historia del Objeto <ESPOSICIÓNS>:  Até o confín do mundo: diálogos entre Santiago e
o mar. Museo do Mar, Vigo. 27 de xullo ao 30 de setembro do 2004.
Os capítulos da irmandade. Peregrinaicón e conflicto social na
Galicia do século XV, Capela do Pilar da catedral de Lugo - Casa
Municipal Uxío Novoneyra, Lugo, do 28 de xullo ao 28 de outubro de
2006.

Clasificación Razonada O rei Pedro IV (1336-1387) era o soberano da Coroa de Aragón,
composta daquela polo reino de Aragón, o reino de Valencia e o
condado de Barcelona. Tratábase de tres entidades independentes,
con leis, cortes e moeda propias e específicas de cada territorio,
lugares aos que uniu por conquista os territorios do seu parente



Xaime III: o reino de Mallorca e os condados de Rosellón e Cerdaña.

En 1346, o rei tomou unha decisión importante: crear unha moeda de
ouro que servise para todos os seus territorios, é dicir, xa non era a
moeda dun deles que podía circular nos outros, senón, por primeira
vez, o que poderíamos chamar unha moeda específica da Coroa de
Aragón, no sentido de que tiña validez en todos os territorios baixo a
soberanía do rei. Esta nova moeda sería florín, copiando a daquela
moeda de ouro máis prestixiosa de Europa, o florín de Florencia,
mantendo os seus tipos e simplemente cambiando a lenda de
titularidade (Florencia por Rei de Aragón). As primeiras emisións
foron de lei de 23,75 quilates, aínda que pouco a pouco
depreciáronse ata os 22 quilates e todas foron feitas na capital do
condado de Rosellón, Perpiñán, entre 1346 e 1369. Pouco despois o
florín aragonés sufriu unha drástica redución de lei, ata os 18
quilates, e fíxose de forma practicamente definitiva a súa lenda
(«ARAGO REX P»), na que a inicial marca o nome do rei que ordena
a emisión (neste caso Petrus), pasando a cuñarse desde 1369 non
só en Perpiñán senón tamén en Barcelona, Valencia e Zaragoza, e
ordenouse en 1370 que cada ceca marcase a súas moedas cun
distintivo propio. Esta peza foi moi importante en toda a Baixa Idade
Media peninsular, e foi usada en Castela practicamente como moeda
propia, coñecida como o florín de ouro de Aragón, ou florín de cuño
de Aragón, cambiándose en 1369 por 23 marabedís. A súa súa
evolución de cambio foi a que segue: en 1429 valía 25 marabedís, en
1438 cambiábase por 70 marabedís, en 1465 por 150, en 1471 por
210 e en 1475 por 240 marabedís; uns anos despois, en 1480,
estabilizouse nun valor de 265 marabedís.
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