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PRESENTACIÓ

L’expressió «el diner és el nervi de la guerra» és un aforisme que ha fet fortuna des d’antic i 
que assenyala, amb meridiana claredat, la rellevància dels afers pecuniaris en tot conflicte 
armat. Moneda i guerra constitueixen un binomi ben conegut per economistes i numis-
màtics que es manifesta tant a resseguir les grans xifres del finançament dels exèrcits com a 
estudiar la moneda menuda en mans dels particulars que habiten els territoris en conflicte. 

És suficient donar un cop d’ull a les vitrines de la sala de numismàtica del Museu Nacional 
per veure com cada guerra ha deixat a casa nostra una ferma empremta en la moneda o en les 
formes de diner que, en ocasions, l’han hagut de substituir en temps de penúries econòmiques i 
inestabilitat política. Això és així no només en les lluites més antigues, sinó també en les recents. 
La Guerra Civil és, en aquest sentit, un exemple paradigmàtic del qual tenim una rica història 
oral transmesa per les persones que la van viure i l’han perpetuada en la memòria col·lectiva.

La Guerra Civil és, també, un tema cabdal al qual el Museu dedica molta atenció i, per 
això, és bo que des del Gabinet Numismàtic de Catalunya, amb l’oportunitat de la com-
memoració del 80è aniversari del seu acabament, s’enriqueixi el discurs general des de la 
perspectiva que li és pròpia. Aquest darrer esforç d’integració en el relat general es fa encara 
més evident en centrar el programa del xxii Curs d’Història Monetària Hispànica en una 
perspectiva concreta del fenomen monetari del conflicte. Això és el de la valoració gràfica 
–estètica però també propagandística– del disseny, dels artistes i de les impremtes que van 
implicar-se en la tasca de fornir de moneda la població en un moment molt complex en tots 
els aspectes, però certament també en el monetari. 

És per tot plegat que em plau molt agrair als historiadors de l’art i als numismàtics que han 
acceptat el repte de fer realitat el programa del curs d’aquest any que se’ls va proposar en 
el seu dia i, alhora, també felicitar-los ara per haver reeixit en l’objectiu en un tema que, de 
ben segur, té encara un llarg recorregut per endavant.

Pepe Serra

Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya
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INTRODUCCIÓ

El 80è aniversari del final de la Guerra Civil espanyola (1936-1939), com totes les efemèri-
des, ofereix una oportunitat de reflexió. El Gabinet Numismàtic de Catalunya l’ha volgut 
aprofitar a l’hora de convocar el xxii Curs d’Història Monetària Hispànica amb el títol La 
moneda a la Guerra Civil espanyola: art, disseny i propaganda. 

No cal dir que, com en tota època de daltabaix polític, econòmic i social, la moneda va tenir 
un protagonisme gran i variat al llarg de la guerra. Més, encara, si pensem que es va tractar 
d’una lluita fratricida que va fracturar Espanya en dos territoris contraposats. La realitat, 
per tant, va ser dual i el resultat més visible va ser l’existència d’emissions generals només 
vigents en cada bàndol i, per suposat, mútuament excloents. A més, cal esmentar, com un 
altre fenomen important, la penúria de numerari en circulació a l’Espanya sota control 
del govern de la República. La manca de circulant va ser justament la que va empènyer i 
justificar l’aparició a Catalunya, per exemple, d’emissions d’emergència de la Generalitat 
i de molts altres municipis per fer-hi front. Es va tractar de solucions que van ser efímeres, 
atès que el govern de la República va voler recuperar l’emissió monetària com una de les 
més preuades regalies de l’autoritat pública. Aquest context més d’àmbit general és el que 
es desgrana, en resum, al primer bloc de la publicació a l’entorn dels eixos institucionals 
que assenyalen i suggereixen el Banco de España i la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

En un segon bloc, de caràcter més específic, s’han agrupat tres articles que se centren, en 
sentit estricte, en les emissions catalanes del moment. En particular, es posa l’atenció en els 
aspectes creatius, artístics i de producció, sense perdre de vista que a la finalitat d’emergèn-
cia econòmica s’hi sumava l’oportunitat de propaganda. És aquest un tema sobre el qual 
encara cal investigar molt i sobre el qual, com escriu el director del Museu Nacional en la 
presentació, encara queda molt camí per recórrer. El fet que el Gabinet sigui un departa-
ment del Museu Nacional d’Art de Catalunya ha afavorit que s’hagi volgut incidir en la mi-
rada més estètica de les produccions monetàries en un moment històric de greus dificultats 
en tots els sentits.

El tercer i darrer bloc temàtic del curs recull dos articles que són, d’alguna manera, comple-
mentaris i se centren en un aspecte que és tan propi i imprescindible en un museu com és de 
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la formació d’una col·lecció numismàtica i de la seva catalogació. Amb aquest objectiu s’ha 
posat en valor l’esforç de les institucions públiques –en aquest cas, la Junta de Museus i el 
propi Gabinet Numismàtic de Catalunya– per començar a documentar un fenomen moneta-
ri del qual n’estaven sent testimonis privilegiats. L’organització de la campanya de recollida 
d’exemplars ens demostra la vitalitat i els reflexos, en unes condicions clarament adverses 
per al patrimoni, fos el que fos, del professor Josep Amorós (1887-1970), primer director del 
Gabinet Numismàtic de Catalunya, tot just creat el 1932. Ell va ser el promotor de la inici-
ativa de documentar aquelles emissions i incorporar-les a la naixent col·lecció numismàtica 
i també de salvaguardar-les després d’acabada la guerra, tot i ser –no es pot oblidar– un 
material susceptible de ser depurat, censurat i destruït com a revolucionari. 

De manera paral·lela, també s’ha volgut recordar el compromís personal del col·leccionista 
Antoni Turró (1915-2009) per documentar les emissions de paper moneda català. Una tas-
ca particular de recerca i documentació exhaustiva municipi rere municipi que va culmi-
nar amb la publicació, l’any 1982, d’un catàleg que és el de referència en la classificació 
d’aquesta sèrie. Finalment, també cal agrair la seva generositat, ara que es compleixen deu 
anys del seu decés, en fer pública una col·lecció inicialment privada que ara es conserva al 
Museu d’Història de Catalunya. 

La celebració del curs ha estat una oportunitat ben aprofitada per tal de teixir complicitats 
amb el Museu d’Història de Catalunya i posar en sintonia el que són les dues col·leccions 
públiques més importants de paper moneda català emès durant la Guerra Civil. També ha 
estat una ocasió per fer interactuar en un projecte comú a l’entorn de la moneda a historia-
dors de l’art i a numismàtics amb un resultat que és el que s’ofereix al lector en les pàgines 
que segueixen. Uns textos que, a partir d’aquesta edició del curs, es divulgaran, a l’abast 
de tothom, penjats al web del Museu Nacional i que, a més, també podran ser llegits en una 
publicació impresa gràcies a la generositat del patrocini dels mecenes Alberto Rodríguez 
Flos i Montserrat Molina Subias.

Dr. Albert Estrada-Rius
Conservador en Cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya i coordinador del curs
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LA EMISIÓN DE BILLETES DEL BANCO DE ESPAÑA  
DURANTE LA GUERRA CIVIL

José María Pérez García
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Resumen

Durante la Guerra Civil española, el Banco de España, empresa de capital privado pero con 

funciones clave reguladoras de la economía fundamentadas en su privilegio de emisión exclusiva 

de billetes, se dividió en dos como el resto del país. Dos bancos emisores, uno en cada bando, que 

emitieron billetes de forma independiente obedeciendo a intereses antagónicos. En este artículo 

ofrecemos una breve síntesis de la información histórica que nos pueden ofrecer estas emisiones.

Palabras clave
Banco, billete, emisión, fabricación, iconografía, Guerra Civil española.

Abstract

During the Spanish Civil War, the Bank of Spain found itself, as the entire country, divided 

in two. The privilege of printing and coining national currency endowed this privately-funded 

institution with key regulatory functions over the Spanish economy. On these grounds, both 

sides established their own Central Banks over utterly opposed ideas, printing and coining inde-

pendently from each other. Such currency issuances offer about the period valuable information 

which is briefly presented in this article.

Key words
Bank, banknote, issuance, printing, iconography, Spanish Civil War. 

Los billetes que circulaban al comenzar la Guerra

La masa de billetes de banco en circulación en España el 18 de julio de 1936 se componía 

de una heterogénea colección de 16 tipos diferentes de billetes emitidos desde 1906. Esta 

circulación variopinta obedecía por una parte a la política de emisión del Banco de España 

y, por otra, al irregular desarrollo económico del país.



 14  La moneda a la Guerra Civil espanyola: ar t, disseny i propaganda

De forma semejante a otros bancos centrales, el Banco de España trató de disponer de una 
emisión corriente de billetes en circulación de las cinco cuantías que le autorizaba la Ley de 
Emisión –25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas– y de otra emisión «de reserva», cuya finalidad 
era la de sustituir los billetes circulantes ante cualquier circunstancia que lo aconsejara. 

Durante los años 1906 y 1907, el Banco formalizó varios contratos con la firma británica 
Bradbury, Wilkinson & Co., que le permitieron cumplir con esa política durante casi dos 
décadas, disponiendo en circulación de cinco cuantías, mientras mantenía en reserva otra 
emisión de cinco valores. 

Sin embargo, a partir de enero de 1925, las necesidades de circulante provocadas por la 
política económica expansiva de la Dictadura obligaron al Banco a poner en circulación las 
series de reserva sin retirar de la circulación los billetes anteriores (con la única excepción 
del billete de 500 pesetas de la emisión del 28 de enero de 1907, retirado en junio de 1925).

Se llegó incluso a poner en circulación el billete de 1.000 pesetas de la emisión del 10 de 
enero de 1907, técnicamente muy deficiente y totalmente obsoleto, lo que pone de manifiesto 
la necesidad urgente de efectivo. 

En ese 1925 se suscribieron acuerdos con la casa Bradbury para el suministro de tres nuevas 
emisiones, de fechas comprendidas entre el 1 de julio de 1925 y el 24 de julio de 1927, que 
cubrían las cinco cuantías usuales. Sus billetes se pusieron en circulación tan pronto como 
se pudo disponer de ellos.

Sin contar con billetes suficientes de las nuevas emisiones, el Banco no pudo retirar de la cir-
culación los nueve billetes anteriores. Pese a ello, encargó otra emisión de reserva, formada 
por los cinco valores del 15 de agosto de 1928. De ellos, las cuantías de 25 y 50 pesetas se 
comenzaron a poner en circulación antes del comienzo de la guerra, al haberse agotado las 
tiradas de las emisiones anteriores. 

Además, tras el advenimiento de la República, el Banco encargaría a la Bradbury otra emi-
sión completa de reserva, fechada el 25 de abril de 1931, que no se puso en circulación hasta 
después de comenzar la guerra (fig. 2).

Para complicar más la situación, el Banco de España encargó, en 1935, dos series de 50 y 
500 pesetas a otro fabricante británico, la casa Thomas de la Rue (fig. 3.2). Sin embargo, 
estos billetes no llegaron a fabricarse hasta una vez iniciado el conflicto. 

De este modo, el 18 de julio de 1936, para cinco cuantías, circulaban en España 16 tipos 
de billetes de banco diferentes, se mantenían en reserva billetes de otros ocho tipos y se 
había contratado la fabricación de otros dos más (Laiz 2017, p. 85; Banco de España 1979, 
p. 279). Este hecho habla por sí solo del fracaso del Banco de España para mantener una 
emisión de billetes coherente.
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Las características técnicas e iconográficas de Los biLLetes deL banco de españa

Estos billetes pertenecían a tres etapas tecnológicas diferentes y su iconografía narraba un 
discurso no demasiado coherente con el régimen político republicano.

En primer lugar, las emisiones de 1906 y 1907 de la casa Bradbury eran un producto obso-
leto ya en los años veinte. Si bien en su momento resultaron de gran calidad técnica, su valor 
artístico era cuestionable. 

Se trataba de billetes económicos, pero de muy buena factura. Impresos en calcografía y 
tipografía sobre papel sin marca de agua, sus grabados estaban tomados de catálogos gené-
ricos. Esto limitaba la representación de las viñetas de las primeras emisiones a alegorías y 
temas heráldicos, mientras que en la emisión del 15 de julio de 1907 se incluían grabados 
de paisajes españoles en los reversos. En todos los casos, eran billetes con buen resultado en 
cuanto a duración y garantías antifalsificación.

Caso aparte era el billete de 1.000 pesetas del 10 de enero de 1907. Grabado por Enrique 
Vaquer con una técnica completamente distinta a la empleada en los billetes de Bradbury, 
fue el último billete impreso en los talleres del Banco. Continuaba la tradición de las emisio-
nes anteriores a esas fechas y era claramente un billete de concepción anticuada y calidad 
muy inferior a los del fabricante inglés. Pese a ello y a su elevado valor facial, no se dudó en 
ponerlo en circulación.

Los billetes de las siguientes emisiones supusieron una gran mejora. Todos ellos eran técnica 
y estéticamente muy semejantes entre sí, tanto los producidos por Bradbury Wilkinson como 
los de Thomas de la Rue: estaban estampados en calcografía con varias pasadas de distintos 
colores, sobre fondos tipográficos o litográficos. La impresión calcográfica reproducía viñe-
tas realizadas a buril y orlas y motivos geométricos. El papel de cada emisión contaba con 
su propia marca de agua sombreada y localizada de un retrato.

Los grabados de las emisiones de la Dictadura, de entre 1925 y 1928, muestran un pro-
grama iconográfico bien definido, pero inadecuado para el posterior régimen republicano. 
Desarrollan un discurso que podríamos definir como «el hombre y su obra», con unos per-
sonajes acordes con la orientación política del régimen vigente, aludiendo a pasadas glorias 
nacionales.

En los anversos se representa el retrato de un personaje destacado de la historia de España 
(en algunos billetes, junto a un monumento ligado a él), mientras que en los reversos aparece 
una viñeta alegórica de la vida u obra del protagonista. Incluso la marca de agua alude al 
personaje en cuestión, mostrando su retrato o el de algún otro de su entorno (fig. 1).

Analizando esos personajes de los billetes de las emisiones que circulaban el 18 de julio en Es-
paña (fig. 1), constatamos que representaban a cuatro reyes, incluido el proscrito Alfonso XIII; 
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un santo (jesuita para más inri); un pintor y un literato, ambos procedentes de la España del 
Siglo de Oro. Esa era la representación de una república de trabajadores de toda clase que hacía 
el Banco de España (fig. 1).

Consciente de esta situación, tras la proclamación de la República, el presidente del Gobier-
no Provisional firmó un Decreto el 23 de julio de 1931, por el que se disponía, entre otras 
cosas, y como primer artículo, que el Banco de España debería ordenar nuevas emisiones 
de billetes, «cuidando que en ellas figuren emblemas o alegorías de la República» (Banco 
de España 1979, p. 260). Sin embargo, el Banco haría caso omiso a esta disposición en las 
siguientes emisiones, incluidas las contratadas durante la guerra.

Los billetes de las siguientes emisiones continuarían estando dedicados a personajes desta-
cados de la historia de España. Ya no aparecerían reyes ni religiosos, pero nunca se inclui-
rían ni las preceptivas alegorías o emblemas, ni personajes representativos o explícitamente 
comprometidos con el ideal republicano.

En conclusión, los billetes que estaban en circulación, en depósito o pendientes de entrega 
al inicio de la contienda eran un abigarrado conjunto, que se había ido acumulando desde 
1906 gracias a la introducción de emisiones nuevas sin proceder a la retirada de las anterio-
res. Sus representaciones eran contrarias o, en el mejor de los casos, indiferentes al discurso 
político republicano (no digamos al ideario del Frente Popular), y si eran capaces de trans-
mitir algún mensaje era el de la independencia de la institución respecto al poder político. 
Caso paradigmático era el del billete de 50 pesetas de la emisión del 17 de mayo de 1927, 
dedicado a Alfonso XIII con motivo de su visita al Banco de España en esa fecha, que, pese 
a ser estampillado sobre el retrato real tras la proclamación de la República, continuaba en 
circulación, sin que se hubiese ordenado su sustitución por otra emisión de las que se man-
tenían en reserva (fig. 3.1). 

La emisión por parte del Banco de España republicano

El fracaso de la sublevación militar en Madrid provocó que la sede del Banco de España 
quedase en manos gubernamentales. Junto a ella, las reservas de oro del Banco de España, 
510 Tm de metal, sin las cuales el Gobierno no hubiese podido costear la contienda. Pero 
junto al oro también quedaron en manos gubernamentales la propia organización del banco 
(si bien muy pronto se produjeron deserciones en el Consejo de Administración), las reservas 
de billetes y los contratos de fabricación pendientes. Estas reservas alcanzaban un valor de 
12.986,5 millones de pesetas (Banco de España 1979, p. 279). 

De este modo, parecía que el Banco de España de Madrid, cuyo Consejo se trasladó a Va-
lencia en noviembre y a Barcelona en setiembre del año siguiente, no tendría problema en 
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abastecer de billetes la economía de lo que quedaba de República. El desfavorable curso de 

los acontecimientos complicó mucho esa tarea.

En primer lugar, porque las necesidades de circulante derivadas de la movilización bélica 

fueron gigantescas y el Gobierno no dudó en aumentar el volumen de dinero en circulación 

para solventar dichas necesidades. Si en julio de 1936 los billetes en circulación suponían 

unos 5.486 millones de pesetas, de las cuales 3.486 millones podían corresponder a la zona 

republicana (Velarde 2000, p. 102-103), al terminar la guerra, esta última cifra había as-

cendido hasta los 12.754 millones (Banco de España 1979, p. 279), lo que suponía una 

inflación total del 366%.

En segundo lugar, porque el alza de los precios y el caos monetario, ocurrido en la zona 

republicana con la desaparición de la moneda metálica, alimentaron aún más el proceso 

inflacionista y con ello las necesidades de billetes. 

Como resultado de esta desfavorable marcha de la economía, el Banco puso en circulación 

todos los billetes disponibles (fig. 2), y, terminados éstos, contrató nuevas emisiones. Junto a 

estos billetes, y aparte de la moneda metálica, el Banco se ocuparía de poner en circulación 

certificados de plata de 5 y 10 pesetas, así como la moneda divisionaria del Ministerio de 

Hacienda, en forma de billetes de 50 cts., 1 y 2 pesetas, y los terribles cartones-sello para los 

valores menores. Sin embargo, el Banco de España mantuvo siempre una separación formal 

absoluta entre la emisión de sus billetes y la de la moneda metálica y sus sustitutos.

Por otra parte, en la zona cantábrica que se mantuvo fiel a la República, al quedar muy pronto 

aislada del resto del territorio gubernamental, se notó enseguida la carencia de billetes, por lo 

que las autoridades tuvieron que emitir talones por medio de las oficinas del Banco de España 

y con la colaboración de los bancos comerciales, pese a la reticencia del propio Banco.

características de Los nuevos biLLetes repubLicanos

A los billetes circulantes antes de la guerra se añadirían, en el transcurso de ésta, siete de 

los ocho tipos que estaban en reserva en el Banco, así como los otros dos de las emisiones 

de 1935. 

De esta forma, el Banco emisor de un país, cuyo régimen político debía su supervivencia a 

la entrega de armas a las organizaciones obreras de extrema izquierda, puso en circulación 

billetes con la efigie de personajes como Fernando III el Santo y el cardenal Cisneros (fig. 1).

Además, el Banco encargaría nuevas emisiones durante el transcurso de la Guerra, aunque solo 

una llegase a ser puesta en circulación. La primera de ellas, la emisión de 25 pesetas del 31 de 

agosto de 1936 (fig. 3.3), encomendada a Thomas de la Rue casi un año después, era de carac-

terísticas semejantes a las de 1935. El billete estaba dedicado a Joaquín Sorolla, cuyo retrato 
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fue realizado por el grabador español Camilo Delhom (Banco de España 1979, p. 280). Aunque 

se fabricaron 2 millones de efectos, solo llegó a circular en escaso número al final de la guerra.

El siguiente pedido realizado a Thomas de la Rue fue la emisión de 100 pesetas del 11 de 

marzo de 1938, que mostraba la efigie de la Dama de Elche. Este billete no llegó a circular 

por la caída de Barcelona en enero de 1939.

El último encargo del Banco de España a los fabricantes ingleses volvió a hacerse a la casa 

Bradbury. Se trataba de una emisión del astronómico y novedoso valor de 5.000 pesetas, 

fechada en Barcelona el 11 de junio de 1938. Dedicado a Mariano Fortuny, este billete tam-

poco llegó a circular.

Por último, el Banco llegaría a solicitar la fabricación de una emisión de billetes provisiona-

les litográficos de 100 pesetas, fechados el 15 de agosto de 1938, a la imprenta madrileña 

Gráficas Reunidas. Estos billetes, que tampoco fueron puestos en circulación, eran de tipo 

anicónico, realizados solo con orlas y motivos geométricos.

En total, el público llegó a manejar seis tipos diferentes de billetes de 25 pesetas; otros seis 

de 50 (incluyendo los dedicados a Alfonso XIII), cinco de 100 pesetas; otros cinco de 500 y 

cuatro de 1.000 pesetas. Todos ellos con una iconografía ajena al ideario republicano en el 

mejor de los casos (fig. 1).

Recopilando todos los datos anteriores, podemos llegar a la conclusión de que los billetes del 

Banco de España en circulación en la zona republicana al final de la guerra eran de gran 

calidad, pero constituían un conjunto heterogéneo.

Además, su mensaje iconográfico parece haber sido pensado para dar una sensación de nor-

malidad, continuidad e independencia del Banco hacia el exterior, pero no eran adecuados 

en absoluto para representar al régimen político que los sostenía.

desarroLLo de Las emisiones repubLicanas

Según nuestros cálculos, se pudieron llegar a poner en circulación durante la guerra cerca 

de 19.000 millones de pesetas en billetes de banco, sin contar los certificados de plata, una 

cantidad que casi duplicaba la emitida desde 1927 hasta el comienzo de la contienda. Pese 

a lo abultado de las cifras, el Banco estuvo muy cerca de no poder abastecer el mercado de 

circulante, hecho que solo evitó el final de la guerra.

El caso de los billetes de 100 pesetas, la cuantía más usada por el público, es el que mejor 

ilustra la imposibilidad de mantener en circulación los billetes necesarios al final de la guerra:

Al inicio de la contienda aún se estaba emitiendo el billete del 1 de julio de 1925 (Felipe II), del 

que se habían puesto en circulación desde junio de 1927 la cantidad de 42 millones de ejempla-
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res. En reserva quedaban otros 8 millones, que se fueron emitiendo durante los primeros meses 
de la guerra. En febrero de 1937 se comenzaron a poner en circulación los 20 millones de efectos 
que había en reserva de la serie del 15 de agosto de 1928 (Cervantes) y en junio de 1938 los 10 
millones de billetes disponibles de la emisión del 25 de abril de 1931 (Fernández de Córdoba). 
Además, en agosto de 1938 se encargarían otros 25 millones de efectos de la emisión de 1925 
(Felipe II), de los que solo quedaban como reserva cinco millones al terminar la guerra. 

La falta de billetes de 100 pesetas, abundando por el contrario los de 1.000, era reconocida 
por el propio Banco a comienzos de 1938, quien ordenaría la emisión del 11 de marzo de ese 
año (Dama de Elche), que a punto estuvo de ser puesta en circulación.

La situación llegó a ser tan desesperada en ese mismo año que el Consejo del Banco llegaría 
a autorizar la puesta en circulación de la emisión de billetes provisionales de 100 pesetas del 
15 de agosto de 1938 ya referida que, sin embargo, no llegaron a circular (Banco de España 
1979, p. 288).

En total, se pusieron en circulación cerca de 58 millones de billetes de 100 pesetas durante 
apenas tres años de guerra, frente a los 42 millones de efectos que se habían emitido en los 
nueve años anteriores. 

La emisión de billetes de 25 y 50 pesetas se desarrolló de forma semejante a la de 100 pese-
tas, mostrando también un agotamiento al final de la contienda. 

De los billetes de 500 pesetas no parece haber habido falta, pues no se encargaron nuevas 
emisiones y los 2 millones de la de 1935 no se pusieron en circulación hasta finales de 1938. 
Como ya se ha mencionado, el Banco contó con abundancia de billetes de 1.000 pesetas, no 
siendo necesario poner en circulación la emisión de 1931, que se mantuvo en depósito como 
garantía de los proyectados billetes provisionales del 15 de agosto de 1938.

La cuestión de La moneda fraccionaria y eL banco 

La sustitución de la moneda de 5 pesetas de plata por certificados de papel había surgido ya 
en el año 1898. En esa fecha y nuevamente en 1914 se llegaron a preparar planchas para la 
emisión de certificados por cuenta del Banco de España.

La cuestión se volvió a plantear en 1935 por el aumento del precio de la plata y la pérdida de 
poder adquisitivo de la peseta. Se corría el riesgo de que la moneda de 5 pesetas desapare-
ciese de la circulación para ser vendida como plata por los particulares si su valor intrínseco 
superaba al legal. 

Pese a la oposición inicial del Banco, se llegó al compromiso de emitir certificados de plata 
de 5 y 10 pesetas por cuenta de la Hacienda Pública y contra la garantía de un depósito de 
plata de igual valor al de los billetes emitidos. El Banco se ocuparía de su emisión y gestio-
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naría su producción, cuyos gastos serían abonados por el Ministerio de Hacienda (Banco de 

España 1979, p. 274-275). Bajo la leyenda «Banco de España» constaría la expresión «Cer-

tificado de plata», y tras la cuantía del certificado, la inscripción «De curso legal».

Los certificados de plata fueron encargados a la Bradbury. Se trataba de billetes de muy 

buena calidad y muy parecidos a los billetes del Banco de las últimas emisiones, aunque 

de fabricación era algo más sencilla y económica. Impresos en calcografía monocroma por 

ambas caras, solo el anverso tenía impresión de fondos.

Tratándose de una emisión del Ministerio de Hacienda, en este caso se impuso la disposi-

ción del 23 de julio de 1931, a la que el Banco hacía oídos sordos, de representar alegorías 

republicanas. De este modo, en el de 10 pesetas aparecía un busto femenino tocado por una 

corona mural, y en el de 5 pesetas, otro coronado de espigas (fig. 6.1).

Los certificados de plata fueron puestos en circulación a partir del 17 de octubre de 1936 

(Santacreu 2002, p. 89), cuando la moneda de plata de 5 pesetas había ya desaparecido de 

la circulación.

Durante el transcurso de la guerra se emitieron 120 millones de certificados de 5 pesetas y 

70 millones de 10 pesetas.

El mismo fenómeno que llevó a la desaparición de la circulación de los duros de plata lle-

varía también a la de las monedas de 50 cts., 1 y 2 pesetas, que, aunque de peor ley que las 

de 5 pesetas, también fueron acaparadas por el público por su valor intrínseco. Después le 

ocurriría lo mismo a la moneda de níquel y bronce. El Gobierno fue incapaz de responder a 

la crisis monetaria produciendo la moneda metálica necesaria.

La solución duradera a la falta de moneda fraccionaria de plata no vino hasta enero de 1938, 

cuando se emitieron los primeros certificados de moneda divisionaria de 50 cts. y 1 peseta; unos 

meses después aparecería el de 2 pesetas. Aunque puestos en circulación por el Banco de Espa-

ña, eran emitidos por el Ministerio de Hacienda y en ellos se hacía constar claramente que no 

eran billetes de banco mediante la leyenda: «Certificado Provisional de Moneda Divisionaria».

Producidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en sus factorías de Valencia y Aspe 

en condiciones precarias (López 1994, p. 85-87), desarrollaban un discurso republicano de 

orientación revolucionaria, en línea con la situación política. Así, los de 50 céntimos y 2 pe-

setas mostraban en sus anversos sendas cabezas femeninas tocadas con gorro frigio (fig. 6.2). 

El de 1 peseta, al tratarse de la unidad monetaria, mostraba el escudo nacional, y, junto a él, 

una representación de la Victoria de Samotracia que simbolizaba la lucha frente a la tiranía. 

El reverso de 50 céntimos representaba la cifra de valor, pero los de 1 y 2 pesetas mostraban, 

respectivamente, dos viñetas matritenses: la fuente de La Cibeles y el puente de Toledo, como 

homenaje a la defensa realizada de la capital de España por el Ejército Popular (fig. 6.3).
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Si para la emisión de los certificados de plata de 5 y 10 pesetas con su nombre, el Banco de 

España había buscado todas las garantías posibles, en los de moneda divisionaria no apareció 

para nada. Además, mientras que la iconografía de los auténticos billetes del Banco fue por li-

bre, ignorando la realidad del régimen político bajo el que operaba (e incluso sus disposiciones 

legales), los billetes del Ministerio de Hacienda mostraron siempre ser moneda de la República.

Los biLLetes deL norte

La situación de aislamiento en que quedó la parte de la cornisa cantábrica que se mantuvo 

leal al Gobierno motivó que, contrariamente a lo ocurrido en el resto de la zona republicana, 

muy pronto se apreciase escasez de los medios de pago.

La falta de billetes de banco y la de moneda de plata gruesa fue resuelta por las autoridades 

del País Vasco, Santander y Asturias con la emisión de talones del Banco de España al por-

tador contra cuentas corrientes. Técnicamente no se trataba de billetes de banco, aunque 

las últimas emisiones trataban de imitarlos, y legalmente invadían las competencias y el 

privilegio de emisión del Banco. De hecho, el Gobierno republicano trató de prohibir su emi-

sión mediante la Orden ministerial de fecha 14 de enero de 1937; sin embargo, la necesidad 

se impuso y los talones-billetes continuaron emitiéndose. Su uso era forzoso y tenían pleno 

valor liberatorio (Banco de España 1979, p. 290).

Dado que no se trató de verdaderos billetes emitidos por el Banco de España, nos limitare-

mos a describirlos someramente.

La emisión de los primeros talones fue dispuesta por la Junta de Defensa de Vizcaya el 30 

de agosto de 1936. Se emitieron valores de 5, 25, 50 y 100 pesetas, cubriendo así las necesi-

dades de monedas de 5 pesetas y las de los billetes de mayor uso. Aunque con la leyenda «El 

Banco de España / Bilbao / pagará al portador», estos talones no tenían apariencia de bille-

tes: impresos en litografía, se presentaban en talonarios con dos matrices, una de las cuales 

era conservada como resguardo por el Banco de España y la otra por el banco librador.

La siguiente emisión tiene fecha de 1 de enero de 1937. Aunque conservaban las dos ma-

trices, por lo demás, estas emisiones aparentaban ser billetes de banco, empleando la tra-

dicional fórmula «El Banco de España pagará al portador» (fig. 4.1). Fueron impresos en 

huecograbado y litografía por Huecograbado Arte de Bilbao sobre papel, con marca de agua 

continua de una cierta calidad (Montaner 2001, p. 22). En su anverso se mostraba el escudo 

heráldico de Euzkadi, y, en su reverso, escenas alusivas a la economía vasca (fig. 4.2), según 

dibujos de Nicolás Martínez Ortiz de Zárate (Cobo 2018, p. 19-26).

Se emitieron talones de las mismas cuatro cuantías que los de la emisión anterior, y se 

fabricaron también de 500 y de 1.000 pesetas, aunque no llegaron a emitirse.
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Estos billetes circularon hasta la ocupación franquista del territorio. Se conocen billetes 
estampillados con varios sellos de caucho de la «Delegación de Hacienda del Gobierno de 
Euzkadi en Cataluña», sin duda, sellados para proceder a su cambio. 

Los talones cántabros se emitieron por orden de la Dirección de Finanzas de Santander con 
fecha de 1 de noviembre. Se realizó una única emisión de 5, 10, 25, 50 y 100 pesetas. Son de 
aspecto semejante a los de la segunda emisión de Bilbao, aunque impresos exclusivamente 
por huecograbado y su papel es de peor calidad que el de aquellos. Sus reversos se limitan 
casi en exclusiva a mostrar heráldica republicana, excepto en el de 100 pesetas, donde ade-
más se disponen edificios (entre ellos el del Banco de España de Santander) y una alegoría 
de la República cobijando los escudos de España y de la ciudad, sobre el lema «Igualdad, 
fraternidad y justicia» (fig. 4.3).

Como en el caso de los talones vascos, éstos circularon hasta la caída de Santander y algunos 
fueron estampillados con un sello de la «Delegación de Industria y Comercio de Santander 
en Barcelona». De estos hacemos idéntica apreciación que en el caso de los talones de Bilbao.

Por último, en el caso asturiano, la emisión de talones fue dispuesta por el Departamento de 
Hacienda del Consejo de Asturias y León el 24 de octubre de 1936. Solo circuló una emisión 
de los mismos cuatro valores que en los casos anteriores y su aspecto era similar al de los 
primeros talones de Bilbao, si bien eran de formato más cuadrado y solo contaban con una 
matriz (fig. 4.4). Circularon hasta la caída de Gijón el 21 de octubre de 1937. Entremedias 
se proyectaron dos emisiones de talones más parecidos a billetes de banco, del 1 de enero y 
de setiembre de 1937, que finalmente no vieron la luz (Cobo 2018, p. 19-26).

El interés histórico de estos talones reside en mostrar cómo las propias autoridades republi-
canas de la zona norte, en su, más o menos legítimo, ejercicio de emitir moneda, no dudaron 
en apropiarse de la prerrogativa del Banco de España emitiendo billetes que, en la práctica, 
circularon sustituyendo a los del Banco. Cuando estos billetes mostraron algún tipo de re-
presentación, ésta expresó sin rodeos el ideario de las autoridades políticas, diferenciándose 
así de las auténticas emisiones del Banco. 

Los billetes del Banco de España de Burgos

eL estampiLLado y La emisión provisionaL deL 21 de noviembre de 1936

Si las emisiones del Banco de España gubernamental durante la guerra formaban un con-
junto continuista, complejo y de gran calidad, pero nada implicado políticamente, y su 
emisión se fue haciendo más difícil con el tiempo, con las emisiones del Banco de España de 
Burgos ocurrió todo lo contrario.
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La emisión de billetes por parte del Banco de España de Burgos estuvo formada, casi hasta 
el final de la guerra, por una única serie de billetes homogénea, con un programa iconográ-
fico comprometido con la causa nacional, cuyo estilo y fabricación contrastaba fuertemente 
con todo lo anterior, y cuya calidad dejaba mucho que desear comparada con el circulante 
precedente. En febrero de 1939 se puso en circulación una nueva serie, que acentuaba aún 
más las características de la primera.

Una vez que quedó patente que el alzamiento se había convertido en una guerra cuyo final 
era incierto y, en cualquier caso, lejano, y que el territorio había quedado dividido entre 
los dos bandos, los nacionales comenzaron a construir sus propias estructuras estatales. La 
necesidad de contar con un banco emisor era evidente, dado que, frente a las gigantescas 
reservas de efectivo a disposición del Gobierno republicano, los sublevados apenas contaban 
con 393 millones de pesetas en billetes en las 44 sucursales del Banco de España bajo su 
control (Velarde 2000, p. 98).

De este modo, el 14 de septiembre de 1936 tuvo lugar la primera reunión oficial del Consejo 
del Banco de España, que inmediatamente se hizo cargo de la necesidad de disponer de 
billetes para el nuevo Estado. 

Sin embargo, no sería hasta un mes después, cuando las autoridades sublevadas dictaron 
un Decreto-Ley que dejaba sin valor a los billetes puestos en circulación por el Banco de 
España republicano con posterioridad al 18 de julio de 1936 y ordenando el estampillado de 
los billetes circulantes en ese momento en la zona nacional, y emitidos con anterioridad a la 
fecha del Alzamiento Nacional. Para este estampillado se dio un plazo de 15 días, trascurri-
do el cual no se admitirían en la circulación billetes sin estampillar (Martorell 2001, p. 213). 

El Gobierno republicano respondería el 29 de noviembre prohibiendo la circulación de bi-
lletes con «estampillas facciosas» y, de este modo, se constituyeron ya oficial y físicamente 
dos conjuntos de billetes independientes en cada bando.

El siguiente paso fue la sustitución de los billetes anteriores a la Guerra por unos de nuevo 
tipo, que se realizó de forma muy rápida: en octubre, el Consejo del Banco había consultado 
a los fabricantes habituales del Banco de España, Bradbury y Thomas de la Rue, sobre la 
fabricación de nuevas emisiones. Ante la negativa de éstos, se decide contratar a la casa ale-
mana Giesecke & Devrient de Leipzig (G&D) una emisión de billetes provisionales de las cinco 
cuantías, fechada en Burgos el 21 de noviembre de 1936. Los billetes de 25, 50 y 100 pesetas 
se pusieron en circulación el 15 de marzo de 1937 y los de 500 y 1.000 pesetas, el 15 de abril. 
El pedido inicial fue ampliado el 24 de mayo de 1938 (Banco de España 1979, p. 311-312). 

El mismo 15 de marzo de 1937, la Junta Técnica del Estado decretó el canje de los billetes 
estampillados por los de los nuevos billetes y la retirada de circulación de aquellos antes del 
15 de mayo (Santacreu 2002, p. 92).
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A partir de este momento y durante casi el resto de la guerra, los únicos billetes de banco 

circulantes en la zona nacional serían los de esta emisión del 21 de noviembre de 1936.

Los billetes de esta emisión son un producto de calidad mediocre. El propio carácter de 

«provisional» dado a la emisión por el Banco nos informa de ello. Pese a todo, no fueron 

retirados oficialmente de circulación hasta 1970, evidenciando con ello que, después de la 

contienda, el Banco de España recuperó la política de emisión de años anteriores, en lo que 

a dotar a la masa circulante de simplicidad y calidad se refiere.

Están impresos en litografía y tipografía sobre un papel con marca de agua continua sombreada, 

y en el que se encuentran embebidas unas tiras de papel coloreado y microimpresas con la leyen-

da «Banco de España». Estas tiras, que pueden observarse por transparencia junto a la marca 

de agua, constituyen la principal medida de seguridad y son una patente de G&D de 1909, que 

fue empleada en la confección de algunos billetes de bajo presupuesto de este fabricante durante 

el período de entreguerras y principios de los años cuarenta (Pérez García 2017, p. 167). 

Son billetes de diseño típicamente alemán: impresos dejando un blanco lateral en el papel 

para la disposición de una marca de agua localizada (que en estos billetes no existía), con un 

colorido apagado y una composición de carácter muy geométrico. Contrastan fuertemente 

con las emisiones inglesas del Banco de España gubernamental, no solo por su baja calidad 

sino también por su planteamiento.

Los anversos de estos billetes no incluían representaciones figuradas; tan solo leyendas y 

motivos geométricos de seguridad. Es en los reversos donde se desarrolla el programa ico-

nográfico de la emisión. 

Los reversos de los de 25 y 50 pesetas tan solo representan medallones de técnica numis-

mática. El medallón del de 25 corresponde a una cabeza masculina tocada con casco que 

pretende representar a un militar, pero parece haber sido adaptada de un busto de Mercurio 

al que se le hubieran suprimido las alas. El de 50 es el menos interesante, con sendas cabe-

zas femeninas simétricas enfrentadas en dos medallones.

Son los reversos de los billetes de 100, 500 y 1.000 pesetas los que mejor representan al ré-

gimen que sostenía al Banco emisor, mostrando en sus viñetas tipográficas tres lugares con 

fuerte carga simbólica para los sublevados: la catedral de Burgos en el de 100 pesetas, la 

vista de Salamanca desde el puente romano en el de 500, y la de Toledo desde el puente de 

Alcántara, mostrando el Alcázar, en el billete de mayor cuantía (fig. 5.1). 

en busca de una nueva emisión de biLLetes para La españa nacionaL

El carácter provisional de la emisión del 21 de noviembre de 1936, el aumento de la necesi-

dad de más billetes provocado por la ocupación de nuevos territorios al enemigo y el deseo 
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de contar con una serie de «reserva» llevan al Banco a buscar una nueva emisión de mayor 
calidad, impresa mediante procedimientos calcográficos; es decir, a intentar disponer de 
billetes de calidad equiparable a la republicana. 

Ante la negativa de los fabricantes ingleses y teniendo el Gobierno de Burgos como aliados 
internacionales a alemanes e italianos, el Banco de España termina contratando una emi-
sión completa de 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas de fecha 18 de julio de 1937 a la casa 
italiana Coen & Cartevalori, que ofrecía un presupuesto más económico que Giesecke & 
Devrient (Banco de España 1979, p. 318-319).

El resultado fue un fiasco y la emisión nunca llegaría a fabricarse. Sin embargo, merece la pena 
fijarse en las representaciones previstas para estos billetes. Éstas recuperan el tradicional dis-
curso del personaje y su obra, mostrando las pasadas grandezas de España: Cristóbal Colón y el 
Descubrimiento (25 pts.), Alfonso VIII y las Navas de Tolosa (50 pts.), el general Castaños y la 
rendición de Bailén (100 pts.), Don Juan de Austria y Lepanto (500 pts.), y Carlos I y la batalla 
de Pavía (Banco de España 1979, p. 318-319; Laiz 2017, p. 131-137). Un programa iconográfico 
que iba más allá del desarrollado por los billetes de la Dictadura (de Primo de Rivera y Alfonso 
XIII), al representar únicamente personajes del mundo político, eliminando literatos y artistas.

El fracaso anterior llevó al Banco a contratar la emisión de reserva con los alemanes de G&D 
nuevamente, aparte de ampliar el pedido de la emisión del 21 de noviembre de 1936. Por el 
camino se quedó la pretensión de que la nueva emisión fuese de mayor calidad que la prime-
ra, por lo que la nueva emisión, de fecha 20 de mayo de 1938, aunque de diseño distinto, era 
de características técnicas semejantes a las de 1936. Estos billetes circularon poco durante 
la guerra, solo a partir del 8 de febrero de 1939. 

El diseño de esta emisión es, si cabe, menos agraciado que el de la anterior. En sus anversos 
se representa, por primera vez en un billete de Banco, el nuevo escudo nacional con el águila 
de San Juan, aprobado el 2 de enero de 1938 (fig. 5.2). Sus reversos reproducen viñetas con 
significado nacionalista, del mismo modo que se hizo en los billetes de alta denominación de 
la emisión anterior: la Giralda de Sevilla (25 pts.), el Castillo de Olite (50 pts.), la Casa del 
Cordón de Burgos (100 pts.), la catedral de Santiago de Compostela (500 pts.) y el cuadro 
de César Álvarez Dumont «Combate heroico en el púlpito de la iglesia de San Agustín de 
Zaragoza en el segundo sitio de 1809».

Con esta última emisión, el contraste técnico, estético y discursivo entre los billetes nacio-
nales y los republicanos no puede ser más abrupto. 

La moneda divisionaria de papeL en La Zona nacionaL. una actitud más positiva

El Banco de España republicano se mostró siempre ajeno, no solo a la realidad política, sino 
también a la emisión de circulante de menor cuantía que llevaba a cabo en sus oficinas. Por 
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el contrario, el Banco de España de Burgos adoptó una política de mayor sensibilidad hacia 

las necesidades de credibilidad de la moneda de papel emitida por cuenta del Ministerio de 

Hacienda. De este modo, los pequeños billetes divisionarios, certificados de moneda metáli-

ca y no billetes de banco, adoptaron fórmulas que los asemejaban a los verdaderos billetes.

La falta de moneda metálica se apreció en la zona nacional bastante después que en la re-

publicana, y su gravedad fue infinitamente menor, de modo que no llegó a desaparecer la 

moneda de bronce en ningún momento.

Así, la primera emisión de billetes divisionarios, de 5 y 10 pesetas, equivalentes a los certi-

ficados de plata del bando republicano, tendría fecha de 21 de noviembre de 1936; precisa-

mente la misma fecha de la serie de billetes del Banco en circulación, pese a que la disposi-

ción de la Junta Técnica del Estado que autorizaba la emisión de este tipo de certificados no 

se hizo hasta el 29 de abril de 1937. 

Estos billetes fueron fabricados litográficamente por la imprenta zaragozana M. Portabella 

a partir de grabados calcográficos de José Luis López Sánchez-Toda, el único grabador de la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que se había pasado al bando nacional. Su discurso 

era bastante neutro, mostrando apenas un escudo nacional que, salvo por la corona, aún 

podría considerarse republicano.

Se sucederían otras dos emisiones de certificados de plata de 5 y 10 pesetas. La siguiente, 

solo de 5 pesetas, con fecha de 18 de julio de 1937; precisamente la prevista para la segun-

da emisión de billetes. Fabricada también por Portabella, es técnicamente muy parecida a 

la anterior, y el escudo representado es ahora uno imperial (fig. 6.4). La última emisión se 

encomendaría con fecha de 10 de agosto a G&D y es de diseño y características idénticas a 

la serie de billetes del banco en circulación del 21 de noviembre de 1936.

Pese a que la leyenda de estas tres emisiones de billetes es la misma que en los certificados 

de plata republicanos, «pesetas de curso legal», como puede verse, no se ahorraron recursos 

para darles apariencia de billetes de banco ante los usuarios. Aún se puso mayor empeño por 

asemejarlos a auténticos billetes de banco en los certificados de 1 y 2 pesetas. Si los repu-

blicanos eran fabricados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y emitidos a nombre 

del Ministerio de Hacienda como «certificados de moneda divisionaria», los nacionales se 

emitieron con la expresión «El Banco de España pagará al portador».

De estos valores se realizaron tres emisiones, todas ellas producidas por la aciaga Coen & 

Cartevalori italiana, que en estos casos más sencillos sí que fue capaz de realizar un trabajo 

de calidad. Una primera emisión de 1 y 2 pesetas del 12 de octubre de 1937; una segunda 

de 1 peseta del 28 de febrero de 1938 y una tercera de valores de 1 y 2 pesetas del 30 de 

abril de 1938.
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Los billetes de 1 peseta, por ser certificados de la unidad monetaria, mostraban el escudo 

nacional. En la emisión del 12 de octubre de 1937, como en esa fecha aún no existía un es-

cudo diferenciado del republicano, se optó por incluir el gran escudo de Carlos III, símbolo 

monárquico por excelencia. Los billetes de una peseta de las otras dos emisiones eran idén-

ticos, cambiando solo la fecha de emisión, y representaban ya el escudo nacional del 2 de 

enero de 1938 (fig. 6.5). Por su parte, los dos billetes de 2 pesetas también eran iguales, y 

en ellos figuraba una vista del arco de Santamaría de Burgos, con las torres y cimborrio 

de la catedral detrás. Los reversos de todos estos billetes mostraban la expresión de su valor 

y la leyenda «Banco de España».

Aunque los certificados de 5 y 10 pesetas eran bastante neutros en lo que a expresión ideo-

lógica se refiere, estos de 1 y 2 pesetas volvían a ser totalmente explícitos y a mostrar un 

discurso perfectamente diseñado; tan solo el de 1 peseta del 12 de octubre de 1937 podría 

resultar mal concebido por su contenido monárquico en un momento en el que el infausto 

recuerdo de la monarquía aún se conservaba plenamente.

Conclusión

A lo largo de este artículo hemos tratado de ofrecer un panorama general de las caracte-

rísticas de las emisiones de billetes de los dos Bancos de España que coexistieron durante 

la Guerra Civil española, mencionando otros tipos de billetes emitidos por las oficinas de 

ambas instituciones. 

Podemos constatar un fuerte contraste que, sin duda, obedece a las diferentes condiciones 

materiales imperantes en las dos zonas en que quedó dividido el país.

Los billetes emitidos y los que ya circulaban en la zona republicana constituyen un conjunto 

compuesto por un gran número de tipos diferentes, principalmente de emisiones anteriores. 

Presentaban una gran calidad técnica y estética, y circularon en grandes cantidades, sin 

que éstas fuesen suficientes para abastecer la economía nacional en los últimos meses de la 

contienda.

El mensaje expresado por su iconografía no se corresponde con la situación política, sino 

con la de regímenes anteriores. Esto se hace evidente comparando los billetes del Banco con 

los certificados de moneda metálica, o con los que pusieron en circulación las autoridades 

del norte.

Por el contrario, la emisión de billetes por el Banco de España de Burgos es de gran sen-

cillez. Tras un primer estampillado de los billetes que se encontraban en circulación, el 

Banco sustituiría éstos a los pocos meses por una nueva emisión, de características técnicas 
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y artísticas muy pobres. Durante la mayor parte de la Guerra solo circularían en la España 
nacional estos billetes, que, en contraste con los republicanos, expresaban rotundamente la 
ideología de las autoridades políticas.

Además, la moneda divisionaria de papel presentaba una deliberada similitud con los bi-
lletes de banco.

Sin pretender sacar conclusiones de un tema de tanta actualidad y rentabilidad política, 
queremos destacar el agudo contraste existente entre los discursos expresados por ambos 
circulantes: uno neutro, pretendidamente independiente del Banco de España republicano, 
frente al compromiso explícito con el ideal nacional de los billetes de Burgos. Dos mensajes 
totalmente antagónicos, que tal vez ejemplifiquen la diferente relación que, en uno y otro 
bando, tuvieron, o quisieron mostrar, los representantes del capital y la banca con las au-
toridades.
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EMISIÓN Grabados del anverso Viñeta del reverso

BILLETES CIRCULANTES, AL COMENZAR LA GUERRA (SE EXCLUYEN LAS EMISIONES DE 1906 y 1907)

100 pesetas de 1 de julio de 1925 Felipe II y El Escorial «La Silla de Felipe II»

1.000 pesetas de 1 julio de 1925 Carlos I Portada del Alcázar de Toledo

25 pesetas de 12 de octubre de 1926 San Francisco Javier «San Fco.Javier bautizando a los indios»

50 pesetas de 17 de mayo de 1927 Alfonso XIII y el Palacio Real  
de Madrid

«La fundación de Buenos Aires por  
Juan de Garay»

500 pesetas de 24 de julio de 1927 Isabel la Católica y el Patio de los 
Leones

Escudo de los reyes católicos

25 pesetas de 15 agosto de 1928 Calderón de la Barca y su  
monumento en Madrid

Escena de la devoción de la Cruz

50 pesetas de 15 de agosto 1928 Velázquez y el Museo del Prado «La rendición de Breda» por D. Velázquez

BILLETES PUESTOS EN CIRCULACIÓN TRAS EL INICIO DE LA GUERRA

100 pesetas de 15 de agosto 1928 Cervantes y su monumento en Madrid «Encuentro de don Quijote con  
los Duques»

500 pesetas de 15 de agosto 1928 El Cardenal Cisneros y la catedral  
de Toledo

«Liberación de los cautivos de Argel»

1.000 pesetas de 15 de agosto 1928 Fernando III el Santo y la catedral  
de Sevilla

«Fernando III recibiendo la sagrada 
comunión»

25 pesetas de 25 de abril de 1931 Vicente López «La Música» por Vicente López

50 pesetas de 25 de abril de 1931 Eduardo Rosales «La muerte de Lucrecia», por E. Rosales

100 pesetas de 25 de abril de 1931 Gonzalo Fernández de Córdoba «El gran capitán ante el cadáver del 
duque de Nemours»

500 pesetas de 25 de abril de 1931 Juan Sebastián de Elcano «Desembarco de Elcano en Sevilla» por 
Elías Salaverría

500 pesetas de 7 de enero de 1935 Hernán Cortés y su palacio en México «Hernán Cortés quemando sus naves» 
por F. Sans Cabot

50 pesetas de 28 de junio de 1935 Santiago Ramón y Cajal Monumento a Ramón y Cajal en el par-
que del Retiro

25 pesetas de 31 de agosto de 1936 Joaquín Sorolla y “El Miguelete” de 
Valencia

«Regreso de la pesca» por J. Sorolla

BILLETES NO EMITIDOS

1.000 pesetas de 25 de abril de 1931 José Zorrilla «Zorrilla leyendo sus poemas» por Esquivel

100 pesetas de 11 de marzo de 1938 La Dama de Elche y barco fenicio Vista de El Huerto del Cura de Elche

5.000 pesetas de 11 de junio de 1938 Mariano Fortuny «La Vicaría» por M. Fortuny

EMISIÓN EMITIDOS HASTA EL 18 DE JULIO DE 1936 EN LAS CAJAS DEL 
BANCO DE MADRID

25 pesetas de 12 de octubre de 1926 Toda la emisión  (Total 30.000.000) 0

50 pesetas de 17 de mayo de 1927 Toda la emisión  (Total 10.000.000) 0

100 pesetas de 1 de julio de 1925 Hasta el número D2.000.000  (Total 42.000.000) 8.000.000

500 pesetas de 24de julio de 1927 Hasta el número 1.602.000 (Total 1.602.000) 398.000

1.000 pesetas de 1 julio de 1925 Hasta el número 3.646.000  (Total 3.646.000) 1.364.000

25 pesetas de 15 agosto de 1928 Hasta el número A7.780.000  (Total 17.780.000) 12.220.000

50 pesetas de 15 de de agosto 1928 Hasta el número A8.640.000  (Total 18.640.000) 11.360.000

100 pesetas de 15 de de agosto 1928 Sin emitir 20.000.000

500 pesetas de 15 de de agosto 1928 Sin emitir 2.000.000

1.000 pesetas de 15 de de agosto 1928 Sin emitir 2.000.000

25 pesetas de 25 de abril de 1931 Sin emitir 10.000.000

50 pesetas de 25 de abril de 1931 Sin emitir 10.000.000

100 pesetas de 25 de abril de 1931 Sin emitir 10.000.000

500 pesetas de 25 de abril de 1931 Sin emitir 2.000.000

1.000 pesetas de 25 de abril de 1931 Sin emitir 2.000.000

(Banco de España 1979, p. 279).

Figura 1. Iconografía de los billetes circulantes durante la guerra en la zona republicana.

Figura 2. Billetes emitidos y en reserva al inicio de la guerra.
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Figura 3. Billetes emitidos o en circulación en la zona republicana: 3.1. Billete de 50 pesetas de 17 de mayo de 
1927, estampillado en 1931; 3.2. Billete de 50 pesetas de 22 de julio de 1935; 3.3. Billete de 25 pesetas, de Madrid, 
31-VIII-1936. 

3.1

3.2

3.3
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Figura 4. Talones en forma de billetes emitidos en el norte: 4.1. Talón de 5 pesetas del Banco de España de 
Bilbao, 1-1-1937. Sin emitir, conserva las dos matrices laterales; 4.2. Talón de 10 pesetas del Banco de España  
de Bilbao, 1-1-1937. Reverso; 4.3. Talón de 50 pesetas del Banco de España de Santander, 1-11-1936. Reverso; 4.4. 
Talón de 100 pesetas del Banco de España de Gijón, 5-11-1936. 

4.1

4.2

4.3

4.4



 32  La moneda a la Guerra Civil espanyola: ar t, disseny i propaganda

Figura 5. Emisiones de la zona nacional: 5.1. Billete de 1.000 pesetas, Burgos, 21 de noviembre de 1936. Rever-
so; 5.2. Billete de 25 pesetas, Burgos, 20 de mayo de 1938. Anverso.

5.1

5.2
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Figura 6. Certificados de moneda metálica en ambos bandos: 6.1. Certificado de plata de 10 pesetas, 1935; 6.2. 
Ministerio de Hacienda, certificado de moneda divisionaria de 50 céntimos, 1937; 6.3. Ministerio de Hacienda, cer-
tificado de moneda divisionaria de 2 pesetas, 1938; 6.4. Billete de 5 pesetas de curso legal, Burgos, 21 de noviembre 
de 1936; 6.5. Billete de 1 peseta, Burgos, 28 de febrero de 1938. 

6.1

6.2

6.3

6.5

6.4
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LA	FÁBRICA	NACIONAL	DE	MONEDA	Y	TIMBRE	EN	GUERRA

Rafael	Feria	y	Pérez
Museo	Casa	de	la	Moneda,	Madrid

Resumen

Hasta el inicio de la Guerra Civil española en 1936, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 
sólo había tenido una única sede corporativa situada en la madrileña plaza de Colón. A lo largo del 
conflicto civil, la FNMT se verá desmembrada en varios talleres, ubicados en diversas ciudades leales 
al Gobierno republicano, a los que se denominarán factorías. Sucesivamente, se irán trasladando 
secciones desde Madrid, conocida como Factoría A, a otros destinos del arco mediterráneo como serán 
Valencia (Factoría B), Castellón de la Plana (Factoría C) y Aspe (Factoría D), en Alicante.

Palabras clave
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ceca, Guerra Civil española, moneda, circulante provisional. 

Abstract

Until the outbreak of the Spanish Civil War in 1936, the Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(Spanish National Printing and Minting office) had possessed just one corporate site, situated in 
Madrid’s Plaza de Colón. In the course of the civil conflict, FNMT would be split into several work-
shops located in various cities loyal to the Republican Government. These workshops were known 
as factories. Sections were successively transferred from Madrid, whose premises would be called 
Factory A, and to other destinations on the Mediterranean coast, such as Valencia (Factory B), 
Castellón de la Plana (Factory C) and Aspe in Alicante (Factory D).

Keywords
Spanish National Printing and Minting Office, The mint, Spanish Civil War, coinage, provisory 
currency.

Introducción

El inicio de una guerra civil en España, tras el fallido alzamiento militar iniciado el 18 de ju-
lio de 1936 contra el Gobierno frente populista, aunque no por vaticinado, sin duda despertó 
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un sentimiento traumático y desconcertante para los españoles que lo sufrieron. En Madrid, 

en cuanto al capital de la República, hubo de asumirse esta situación en una mayor medida, 

por ser la sede del Gobierno de la Nación y de los principales organismos e instituciones de 

la estructura central del Estado. En este sentido, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

(FNMT) tampoco sería ajena al conflicto, siendo importantes los cambios y adaptaciones a 

la realidad cambiante que tuvo que sufrir durante los tres años que duró la guerra. Aunque 

toda su infraestructura quedó bajo el control del Ministerio de Hacienda republicano, el 

posible rápido avance de las tropas nacionales –que luego se estancó– obligó a la FNMT a 

trasladar sus oficinas primero a Valencia, siguiendo al Gobierno de la República, que marcha 

allí el 6 de noviembre de 1936, y, justo un año después, a Barcelona, donde permanecerán 

hasta el final de la contienda civil.

Desde el punto de vista monetario, y al quedar interrumpidas las comunicaciones directas 

del Gobierno republicano con diferentes áreas del territorio nacional bajo su control, muchas 

provincias quedaron a su suerte y desabastecidas del necesario circulante. Las autoridades 

regionales y provinciales tuvieron que improvisar soluciones al problema, adoptándose me-

didas emisoras de excepción, en muchas ocasiones con independencia de las disposiciones 

monetarias emanadas desde los responsables económicos del Gobierno republicano e, inclu-

so, contraviniéndolas.

Por su parte, esa lealtad de la ceca madrileña al Gobierno legítimo, quizá únicamente por 

cuestiones coyunturales o geográficas, al resistir Madrid el largo sitio al que se vio sometida 

toda la guerra –y aunque algunos de sus empleados se «pasaran» al bando nacional–, obli-

gó al Gobierno militar establecido en Burgos a improvisar una suerte de «casa de moneda» 

propia que organizara, entre otras funciones, la búsqueda, principalmente en el extranjero, 

de proveedores alternativos para cubrir sus necesidades de monedas y billetes, como más 

adelante veremos. 

Una FNMT fragmentada e itinerante

Con ocasión de celebrarse en 1993 el primer Centenario de la Casa de la Moneda bajo la de-

nominación de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el equipo del Museo Casa de la Mone-

da se puso a trabajar en la recopilación documental que permitiera hacer una reconstrucción 

completa de la historia corporativa de la Casa de la Moneda de Madrid desde 1614, año de 

su fundación por el rey Felipe III, y, sobre todo, desde 1893, año en el que, como reflejo del 

momento de cambio y modernización de España que significó la Regencia de la reina Doña 

María Cristina de Austria, se habían fundido, en una nueva institución de concepción más 

moderna y empresarial, la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello.



	 La	moneda	a	la	Guerra	Civil	espanyola:	ar t,	disseny	i	propaganda	 37

El primer paso que consideramos imprescindible acometer para poder celebrar la citada efe-

méride fue el destacar en el Archivo Histórico Nacional (AHN), y, durante cuatro años, a un 

equipo externo de documentalistas para que se revisaran e inventariaran todos los legajos del 

antiguo archivo de la Casa de la Moneda de Madrid, enviado en 1947 al Archivo Central del 

Ministerio de Hacienda, y que, desde 1960, se encontraban depositados en la Sección de Fon-

dos Contemporáneos-Hacienda del AHN. Miles de carpetas con documentos que compren-

dían la memoria histórica y tecnológica de la actividad corporativa y productiva de la Casa 

de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre desde 1718 –cuando la ceca madrileña 

fue incorporada a la Corona– hasta 1944, ya en los inicios del franquismo1. Como resultado 

de toda la información documental que regularmente se recibía desde el AHN, junto con la 

que, a su vez, el equipo del Museo estaba recopilando en el Archivo General de la FNMT, 

se pudo preparar el guion y diseño de la gran exposición Cien Años de Historia: la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, que, en 1993, inauguró S.M. el rey Don Juan Carlos I en las 

salas del Museo, y se redactó y presentó, en 1994, la monografía de igual título.

En Cien Años de Historia: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,2 Dña. Isabel Encinas 

Bodega y Dña. Magdalena López Díaz, actuales jefa de Conservación del Museo y jefa de Do-

cumentación y Archivo General de la FNMT, respectivamente, hicieron un magnífico trabajo 

de pesquisa, documentación y síntesis sobre todo lo ocurrido en la FNMT, y a sus diferentes 

labores, en el transcurso de los tres años de fratricida contienda. Encinas y López partieron 

del hecho de que, a pesar de que desde 18933 la FNMT solo había tenido una única sede 

corporativa –y sus talleres– situada en el vetusto edificio de la madrileña plaza de Colón, 

durante el conflicto, la ceca se verá desmembrada en varios talleres ubicados en diversas 

ciudades leales al Gobierno republicano, a los que se denominarán factorías. Sucesivamente, 

se irán trasladando secciones desde Madrid, conocida como Factoría A (Feria et al. 1994, 

p. 84), a otros destinos del arco mediterráneo como serán Valencia (Factoría B) (Feria et al. 
1994, p. 87), Castellón de la Plana (Factoría C) (Feria et al. 1994, p. 90) y Aspe (Factoría 

D), en Alicante (Feria et al. 1994, p. 91). Cuando el taller situado en Castellón se cerró en 

1938, la Administración General de la FNMT que radicaba en Barcelona pasará a denomi-

narse Factoría C.

Por su parte, la Factoría A, la de la plaza de Colón, al ser la que conservaba toda la antigua 

estructura de la FNMT, será la más compleja de todas; las demás fueron creadas con ur-

gencia, por imperiosa necesidad del momento, y para trabajos muy concretos. Como el sitio 

al que sometían a la capital las tropas sublevadas se enquistó sin cambios significativos, la 

1  MUSEO CASA DE LA MONEDA, El archivo de la Casa de la Moneda de Madrid (Archivo Histórico Nacional), 
Madrid, 1995.

2  Capítulo 4, p. 79-101.

3  El edificio situado en la plaza de Colón de Madrid, ya venía acogiendo desde 1861 a la Casa de la Moneda ma-
drileña y la Fábrica Nacional del Sello. Compartían instalaciones, pero manteniendo administraciones separadas.
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sección de Moneda de Madrid se trasladará, en febrero de 1937, a los nuevos talleres abiertos 

en Castellón de la Plana, la citada Factoría C. Esto afectará tanto a la maquinaria como al 

personal, que también será trasladado a la costa en condiciones muy duras, personales y 

laborales. El escaso utillaje que permanecerá en Colón será el más antiguo, por lo que los ta-

lleres no se utilizarán de nuevo para acuñar moneda hasta después de ya finalizada la Guerra 

Civil, en abril de 1939. La obligada dispersión de la FNMT entre varias instalaciones dis-

tantes entre sí, lo que obligaba a un auténtico alarde logístico, originó una nueva estructura 

administrativa4 que, sin embargo, no se vio totalmente asentada hasta la llegada, en enero de 

1938, de un nuevo Administrador General, D. Teófilo Moreno López;5 aunque quien terminó 

la guerra al frente de la institución –por un mes– fue D. Manuel Fernández Hidalgo.

Como es lógico, la producción de la FNMT, además de por la sobrevenida fragmentación 

interna, se verá afectada por la situación de «economía de guerra» que se extendía por toda 

España; además de sus trabajos habituales, los talleres de la Casa de la Moneda tendrán que 

ser también dedicados a fabricar diversos materiales para las industrias bélicas. La exten-

sión en el tiempo de las hostilidades originó graves problemas de abastecimiento de materias 

primas y, por tanto, de desabastecimiento de moneda metálica para el menudeo, ya que gran 

parte de aquélla se estaba fundiendo para atender las crecientes necesidades metálicas ema-

nadas de las industrias de guerra.

En cuanto a la posible producción en la FNMT de un circulante alternativo de papel, desde 

enero de 1937 ya se trabajaba internamente en la idea de convertir la valenciana Factoría B 

en una imprenta de billetes, según se expresa en un informe sobre nuevas emisiones de mo-

neda que la administración de la ceca elaboró para el Ministro de Hacienda. Como resultado 

de la situación de crisis generalizada, y por primera vez en la historia de la entidad, la FNMT 

comenzará la producción de billetes, que no de papel moneda, en realidad «monedas de 

papel» oficialmente denominados certificados provisionales de moneda divisionaria, que, si 

bien impresos por la FNMT, no fueron emitidos por el Banco de España, sino por el Ministe-

rio de Hacienda y su inmediato sucesor, el Ministerio de Hacienda y Economía6 republicano. 

Ese mismo mes de enero del 37, en el Departamento de Grabado de la madrileña Factoría 

A se comenzaron a realizar los correspondientes bocetos de esos nuevos efectos de papel con 

valores de 1 y 2 pesetas, y de 50 céntimos (fig. 1-3). Impresión que, finalmente, se llevaría 

4  El 18 de julio, D. José Benlloch Martínez, administrador de la FNMT desde junio de 1933, cesa de facto en el 
cargo, siendo sustituido el 14 de agosto por D. Luis Martínez Román (Decreto de 14 de agosto de 1936, en Gaceta 
de Madrid de 15 de agosto), que, el 12 de junio de 1937, cedió el testigo a D. Esteban Martínez Hervás (Feria et al. 
1994, p. 100, cuadro 5).

5  Vino a sustituir a D. Esteban Martínez Hervás.

6  En plena Guerra Civil, el Gobierno de la República creó un Ministerio de Hacienda y Economía, primero con 
sede en Valencia y después en Barcelona. El titular de la nueva cartera ministerial fue el Dr. D. Juan Negrín, quien, 
a su vez, desempeñaba la Presidencia del Consejo de Ministros. Su creación se ordenó por Decreto de 17 de mayo 
de 1937.
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a cabo en la Factoría B, por procedimientos tipo-litográficos, sin excesiva calidad, los únicos 

posibles en aquellos momentos con el nivel tecnológico de la maquinaria con que se contaba 

en Valencia.7

Por su parte, y en cuanto al circulante metálico, en marzo de 1937, en una Orden Ministerial 

del nuevo Ministerio de Hacienda y Economía, se dispuso que comenzara inmediatamente la 

acuñación de diferentes monedas en la denominada Factoría C castellonense. En este taller 

provisional, que funcionó poco más de un año, se empezaron a acuñar con fecha 1937 las 

nuevas piezas de 5 céntimos de hierro,8 las de 50 céntimos de cobre y monedas de 1 peseta de 

latón, la famosa «rubia», por el color dorado del metal y la larga melena que luce, represen-

tación alegórica –suponemos– de Hispania, que no de la República, al carecer sus atributos 

tradicionales en uno u otro sentido; pieza que vino a ocupar el espacio dejado por la moneda 

de 1 peseta de plata, acuñada y puesta en circulación por la República en 1934 (con fecha 

de emisión de 1933 y, en estrella, 3-4), que fue la última de su valor fabricada según las 

características técnicas adoptadas en 1868 de la Unión Monetaria Latina.

También se acuñó en Castellón la nueva moneda de cobre de 25 céntimos, ya con fecha 1938, 

que lucía en su anverso una nueva alegoría muy del gusto de la República, con el libro abier-

to de la Ciencia y el Arte rompiendo unas cadenas, en referencia a que solo el conocimiento 

nos hará libres, y que vino a dar continuidad –o a sustituir– a la pieza republicana de igual 

facial también taladrada, aunque de níquel, que había sido puesta en circulación en 1934.

En abril de 1938, y ante el constante avance del frente de guerra ya al norte de la provincia 

de Valencia, la FNMT se vio obligada a trasladar de nuevo su taller de acuñación más al sur, 

concretamente hasta la alicantina ciudad de Aspe –para gran alegría de sus autoridades y 

población–, donde se comenzó la actividad en mayo de 1938; poco después, entre julio y 

noviembre de ese mismo año, tuvo lugar la Batalla del Ebro, una de las más trascendentales 

y sangrientas del conflicto civil.

Aunque la documentación depositada tanto en el Archivo General de la FNMT como en el 

Archivo Histórico Nacional9 no nos viene a aclarar mucho sobre las piezas realizadas en las 

diferentes ubicaciones de la factoría itinerante, en Aspe se debieron continuar algunas de las 

labores ya iniciadas en Castellón, en especial la producción de la antes citada moneda de 25 

céntimos con cadenas, así como con la realización de varios ensayos y pruebas: entre otros, 

7  La emisión del primer billete –de verdad– de una peseta, efecto fechado el 12 de octubre de 1937, Día de la Raza, 
fue realizada por el Banco de España de Burgos. Fue impreso en Milán por Coen & Cartevalori, Banconote (después 
Calcografia & Cartevalori). Este billete luce un magnífico escudo de armas Borbónico; el por qué de su presencia no 
está claro, aunque podría asociarse con la inicial indefinición del Movimiento con respecto a la reinstauración o no 
de la monarquía, en la figura de Don Alfonso XIII.

8  El anverso de esta nueva pieza representa por primera vez un retrato de Hispania –junto a una rama de olivo– 
revestida del atributo tradicional republicano, el gorro frigio.

9  Museo Casa de la Moneda 1995.
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por ejemplo, para los 10 céntimos de hierro, del que no se llegaron a acuñar más allá de al-

gunos ensayos10, quizá a causa del inminente final de la contienda.

De la Junta de Defensa Nacional al Gobierno de Burgos

En Cien Años de Historia: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el encargado de reco-

pilar y revisar la documentación monetaria relativa al bando franquista, tanto durante la 

Guerra Civil como en la inmediata posguerra, fue el conservador del Museo D. Julio Torres 

Lázaro.11 Desde el punto de vista organizativo, la Junta de Defensa Nacional fue el primer 

organismo creado por los militares alzados el 25 de julio de 1936, tras el fallido golpe de 

Estado que dio lugar a la Guerra Civil, y que asumió de manera provisional y colegiada todos 

los poderes del Estado en los territorios controlados por los sublevados. Poco tiempo después, 

el 30 de septiembre de 1936, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional 

de España el Decreto 138, que nombraba al general D. Francisco Franco Bahamonde gene-

ralísimo de los ejércitos12 y jefe del Gobierno del Estado, el autodenominado nacional. En un 

principio, Franco no formó un Gobierno como tal, sino que se limitó con crear un organismo 

más administrativo que político, la denominada Junta Técnica del Estado (Tusell 1997), en 

la que se enmarcó la Comisión de Hacienda, que se ocupaba, entre otras cosas, del Timbre y 

de los asuntos monetarios, y fue dirigida por D. Andrés Amado Reygondaud de Villebardet. 

El 2 de noviembre de 1936, la citada Junta Técnica del Estado ordena la instalación en Bur-

gos de una elemental «Casa de la Moneda», en la que poder alingotar las entregas de metales 

preciosos que se estaban recibiendo de la población, a raíz del llamamiento efectuado en ese 

sentido por la Junta: «Monedas antiguas, relojes en enorme cantidad, pendientes, alianzas, 

cadenas, objetos artísticos, piedras preciosas...» (Sánchez Asiaín 1992), objetos que fueron 

almacenándose en las cajas de la sucursal del Banco de España de Burgos; delegación que 

pasó a convertirse, en paralelo al legítimo, en el Banco Central de la España liberada, que 

funcionó durante la Guerra en competencia con el republicano, y que, al finalizar la contien-

da, asumiría su legitimidad.

El primer Gobierno del general Franco, presidido por éste, se constituyó el día 30 de enero de 

1938 en la ciudad de Burgos, y dentro de esta nueva estructura de la Administración Central 

del Estado franquista se creó un Ministerio de Hacienda, cuya cartera detentó el citado D. 

Andrés Amado, que inició el replanteamiento de los problemas financieros y monetarios de 

10  En el Museo Casa de la Moneda de Madrid se conservan algunos ensayos del proyecto de pieza de 10 céntimos 
de hierro de 1938, en desigual estado de conservación, pero ningún troquel o utillaje de su acuñación.

11  Capítulo 5, p. 103-133.

12  El nombramiento de facto de D. Francisco Franco como generalísimo, tuvo lugar el 21 de septiembre de 1936 
en el aeródromo de San Fernando (Salamanca), durante una reunión de los altos mandos militares sublevados.
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la «zona liberada» en su enfrentamiento con la «otra realidad» económica, protagonizada, 
sin duda, por las poco afortunadas decisiones en ese sentido de las autoridades republicanas.

La peseta triunfal

Ya estamos viendo cómo todo el material humano y técnico, que permitiría transformar en 
billetes y monedas los beneficios obtenidos con la exitosa operación de recaudación de aque-
llas aportaciones voluntarias13 –o no tanto–, estaba lejos de Burgos y tras las líneas enemigas. 
Por esta circunstancia, Burgos tuvo que encargar finalmente en el extranjero su primera y 
única amonedación; operación cerrada en un país aliado como era Austria, con la Casa de la 
Moneda de Viena.14 Nos estamos refiriendo concretamente a la acuñación de grandes canti-
dades de una pieza de níquel de 25 céntimos con orificio central (del mismo módulo acuñado 
en 1927 y 1934 en circulación), en cuyo anverso lucía la leyenda «1937 ii año triunfal», se-
gún diseño y grabado de D. José Luis López-Sánchez Toda, un magnífico burilista del Banco 
de España, y también de la FNMT, pasado a Franco, como se decía entonces. 

Los cospeles de níquel para esta moneda de 25 céntimos franquista, puesta en circulación en 
1938, fueron proporcionados a la ceca de Viena por la también empresa austríaca Berndorfer 
Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.G. Ésa es la primera y única acuñación documentada del 
Gobierno de Burgos en el tiempo de la Guerra Civil. Desde de ciudad castellana se envió a la 
capital austríaca al ingeniero militar y ensayador burgalés D. Víctor Villanueva (identificado 
como V.V. en el reverso de la moneda), con el encargo de que supervisara sobre el terreno tanto 
la acuñación como la previa fabricación de los cospeles en la Factoría de Berndorf (Feria et 
al. 1995, p. 106). Esta moneda intentaba sustituir al circulante republicano dentro de la zona 
nacional bajo su control, además de suplir las carencias de numerario de menudeo a partir de 
su puesta en circulación; monedas que se hicieron llegar al escaso flujo monetario por un De-
creto de 5 de abril de 1938, poniéndose en circulación unas piezas que no resultaron extrañas 
a los ojos de los usuarios, ya que, como se ha citado, la Segunda República ya había emitido en 
1934 una pieza similar de 25 céntimos de níquel, que, a su vez, vino a sustituir a otra moneda 
de igual valor, metal y orificio, acuñada en 1927, durante el reinado de Don Alfonso XIII.

Mientras tanto, y para también cubrir las necesidades de otras labores oficiales, se organizó 
en Tolosa (Guipúzcoa) una factoría provisional de la Fábrica del Timbre e Imprenta Nacio-

13  A partir del 14 de marzo de 1937, estos donativos, incluyendo divisas, se harían obligatorios, y el 16 de abril 
se dio un plazo de 15 días para cumplir la medida. Julio Torres Lázaro nos indica que toda esta información sobre 
la Casa de la Moneda de Burgos, que aporta Sánchez Asiaín (1992) en el que fue su discurso de ingreso en la Real 
Academia de la Historia, en realidad, procede de un artículo de Juan de Córdoba, publicado en el ABC de Sevilla (el 
franquista) el 20 de noviembre de 1937.

14  La que desde 1918 se denominaba ceca Principal de Viena, se convirtió, en 1989, en la actual Casa de la Moneda 
de Austria, o Münze Österreich.
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nal. Trabajaban en ella unos 30 operarios, la mayoría mujeres, a cuyo frente estaba el inge-
niero D. Luis Auguet Durán, quien, terminada la guerra, se trasladaría a Madrid para dirigir 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre durante más de 25 años.15 La Fábrica de Tolosa 
produjo letras de cambio, contratos de inquilinato, precintos de alcoholes, tarjetas postales 
y sellos de correos. Liberada la capital del Estado, algunos de los trabajadores de Tolosa se 
incorporaron también a la plantilla madrileña de la FNMT (Feria et al. 1995, p. 107).

Peseta contra peseta: la guerra civil monetaria 

Monetariamente hablando, ambas zonas en conflicto compartieron el mismo circulante mo-
netario mientras los sublevados creyeron que el alzamiento iba a ser un paseo militar, rápido 
y triunfal. Tan pronto se dieron cuenta de su error inicial de cálculo, se publicó un decreto 
por el que se les privó de valor legal de curso16 –en el área de los sublevados– a todos los 
billetes puestos en circulación por el Banco de España de la República con posterioridad al 
fatídico 18 de julio de 1936. Así mismo, y al igual que hizo la Segunda República en su mo-
mento –tras el golpe de estado de 1931, que trajo la proclamación de la misma–, se obligó a 
revalidar –es decir, a «estampillar»–17 todos los efectos anteriores a esa fecha, que podían ser 
depositados en cuentas corrientes. Esto se hizo en gran medida, por lo que la citada medida 
proporcionó una inesperada liquidez a los bancos de la zona nacional. Esta operación se 
efectuó con todo rigor y en plazos de cumplimiento muy breves, por lo que muchos parti-
culares o no se enteraron, o no se atrevieron a presentarse ante las nuevas autoridades, o no 
tuvieron tiempo u ocasión de poder revalidar sus billetes, por lo que, finalmente, perdieron 
su dinero, por lo que es habitual encontrar en las casas importantes fajos olvidados de esos 
billetes.

Con el establecimiento de diferentes medidas monetarias y represivas se fue creando un do-
ble y mutuamente excluyente sistema monetario dentro de un mismo país; situación irregular 
que se consolidó en marzo de 1937 con las primeras emisiones de billetes del bando nacio-
nal. Con estos, la España de Franco, además de reafirmar su sesgo ideológico y de futuro, se 
desmarcaba de la galopante inflación republicana, atizada sin remedio por las numerosas y 
descontroladas emisiones de billetes del más variado origen y naturaleza, como luego vere-
mos (Feria et al. 1995, p. 103). Más tarde, la duplicidad de monedas también fue manejada 
en la llamada guerra monetaria, que, utilizando el dinero como «arma estratégica», pre-

15  Siendo ya Director General de la FNMT D. Luis Auguet Durán, se impulsó y desarrolló el proyecto de traslado 
de la ceca a un nuevo y amplio edificio construido en la calle Jorge Juan de Madrid, que fue inaugurado en 1964.

16  Decreto de 12 de noviembre de 1936.

17  Consistió en la estampación en seco, en la parte superior de cada billete, de un sello redondo con la inscripción 
circular ESTADO ESPAÑOL BURGOS y una corona mural en el centro. El citado decreto se fue renovando, siendo 
de aplicación inmediata en todos aquellos territorios que se fueron liberando.
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tendió desestabilizar financieramente al enemigo; maniobra posible gracias a que la masa 

monetaria en circulación era fundamentalmente de papel. Este hecho no se había producido 

en las constantes guerras civiles carlistas de la centuria anterior, en las que las monedas me-

tálicas de los contendientes habían convivido entre sí con cierta naturalidad, gracias a que 

cada una disfrutaba de un valor nominal o extrínseco muy próximo al intrínseco del metal 

(Sánchez Asiaín 1992).

No obstante, a pesar de la actividad productiva de las dos cecas paralelas, ambos bandos en-

frentados sufrieron de una tremenda escasez de monedas metálicas, lo que obligó a numerosos 

municipios o entes ciudadanos, de uno y otro lado, a efectuar, en unos casos, la impresión de 

pequeños billetes o vales, y, en otros, acuñaciones de emergencia de curso y circulación muy 

restringidos. A su vez, la zona nacional trató de mantener una cierta uniformidad e identidad 

con la citada pieza de 25 céntimos (no obstante, existen algunas emisiones locales de emergen-

cia en Cazalla de la Sierra, Lora del Río, Puebla de Cazalla, etc.), al contrario de lo sucedido 

al bando republicano en el que, independientemente de los efectos de esa guerra monetaria, la 

depreciación de la peseta republicana fue mucho mayor que la nacional: a finales de 1938 llegó 

a ser de un 97’56%, frente a un 27’2% de esta última (Sánchez Asiaín 1992).

Efectivamente, en la menguante España controlada por el Gobierno de la República, deter-

minados organismos de ámbito local y asociativo (como consejos provinciales y municipales, 

ayuntamientos, economatos, centrales sindicales, cooperativas, comités políticos, empresas, 

unidades del ejército, colectivos obreros, etc.) procedieron, por su cuenta, a la puesta en cir-

culación de gran cantidad de moneda de papel de valores faciales inferiores, por lo general, a 

las 5 pesetas, dada la escasez de moneda metálica divisionaria. En algunos casos, no obstan-

te, incluso se llegarán a realizar efectos de 25, 50 y 100 pesetas. Es destacable la gran diver-

sidad y el número de estas entidades, así como las peculiaridades formales de los billetes en 

cuanto a diseño, material y técnica de impresión. Estas emisiones proliferaron sobre todo en 

Cataluña –muy especialmente–, Aragón, área levantina, Extremadura, Toledo y parte de An-

dalucía; no así en las zonas controladas por el gobierno nacionalista de Burgos, donde, salvo 

contadas excepciones, apenas se produjo este fenómeno. De ahí que, ante el caos circulatorio 

existente de dinero fraccionario de la más variada naturaleza, origen y garantía, el bienin-

tencionado Gobierno republicano publicará el Decreto de 6 de enero de 1937, por el que se 

prohibió «el curso de bonos, billetes y monedas indebidamente puestas en circulación», orde-

nándose, asimismo, el canje de las piezas ya existentes por esos certificados provisionales de 

moneda divisionaria que señalábamos antes, impresos en la Factoría valenciana de la FNMT. 

Ya se ha dicho que ésta intensificó, en la medida de sus posibilidades, la producción de piezas 

metálicas de 5, 25 y 50 céntimos y 1 peseta (fig. 1-3). 

Dada la creciente situación de virtual desmembramiento institucional y jurisdiccional del 

Gobierno central de la República, es muy difícil valorar el éxito o no de tales medidas res-
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trictivas que, ante la realidad del colapso, se nos antojan como meramente testimoniales; en 
cualquier caso, son un documento valioso que refleja las delicadas circunstancias socioeco-
nómicas que en esos momentos se encontró sumida media España. Julio Torres Lázaro (Feria 
et al. 1995, p.103) nos ejemplifica cómo era sentida por la población esa escasez de moneda 
metálica fraccionaria dentro de la zona republicana y de la poca aceptación de esos «billetes 
y papelitos» que iban apareciendo en medio de las transacciones cotidianas, cuando nos re-
cupera la queja publicada por un articulista anónimo en el ABC de Madrid, el republicano, el 
26 de noviembre de 1937, en la que se decía que: «en la España leal el dinero abunda, corre, 
circula, ¡ay!, pero no rueda». Lamento fundado en la realidad cotidiana de una población en 
choque emocional que intentaba sobrellevar el día a día, y aun cuando, en 1937, el Ministerio 
de Hacienda republicano pudo empezar a poner en circulación las nuevas monedas citadas 
de 5, 25 y 50 céntimos y de 1 peseta.

Como la situación de la República lejos de mejorar en lo militar y organizativo, y en nuestro 
caso en lo monetario, se iba inexorablemente degradando con el avance de las tropas fran-
quistas –a pesar de puntuales y valientes contraofensivas y exitosas batallas por parte del 
Ejército Republicano–, el 24 de febrero de 1938, un acuerdo del Consejo de Ministros intentó 
aportar una nueva solución al problema de la falta de piezas para el menudeo; se aprobó la 
puesta en circulación, con carácter de moneda de emergencia –con poder libratorio eventual– 
y valor de canje a facial de algunos sellos de correos y timbres móviles. Se ordenó que, en los 
talleres levantinos de la FNMT, se fabricaran unos discos de cartón impresos por una cara 
con el escudo de la España republicana, y cuyo reverso en blanco debía servir de soporte 
rígido para adherir y facilitar la circulación «monetaria» de dichos efectos timbrados.

Por su parte, la facción «rebelde» del Banco de España –que, como ya vimos, se escindía de 
la central de Madrid a raíz del inicio de las hostilidades, estableciendo su cuartel general en 
la sucursal burgalesa del mismo–, al no contar con reservas de papel moneda, fue autorizado 
por la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado nacional a utilizar el circulante 
preexistente, en tanto no se realizaran nuevas emisiones propias; permiso que no se hizo 
extensivo a las emisiones de la Segunda República posteriores al 18 de julio de 1936, que 
nunca serán reconocidas como válidas. Para el resto de billetes emitidos por el Gobierno 
republicano con anterioridad, y por Decreto de 12 de noviembre de 1936, ya hemos visto 
que se dispuso su estampillado como procedimiento de habilitación o validación. En vista de 
los imprevistos surgidos con los habituales proveedores extranjeros de billetes del Banco de 
España (las firmas británicas Bradbury, Wilkinson and Co. y Thomas de la Rue), que no qui-
sieron servir los encargos recibidos del bando nacional, como ya ocurrió con la moneda me-
tálica, se tuvieron que buscar de manera urgente unos impresores alternativos donde realizar 
los billetes que se necesitaba poner en circulación de manera apremiante, según avanzaba la 
retirada ordenada de los efectos republicanos, pero eso ya es otra historia. 
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1

Figura 1.- La peseta en guerra, monedas metálicas.



	 46		 La	moneda	a	la	Guerra	Civil	espanyola:	ar t,	disseny	i	propaganda

2

Figura 2.- La peseta en guerra, monedas metálicas.
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3

Figura 3.- La peseta en guerra, papel moneda.
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L’EMISSIÓ	DE	BITLLETS	DE	L’AJUNTAMENT	DE	BARCELONA		
DURANT	LA	GUERRA	CIVIL	EN	EL	SEU	CONTEXT:		

UN	DRAMA	EN	CINC	ACTES

Albert	Estrada-Rius
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Resumen

El artículo plantea una aproximación a las emisiones de billetes emprendidas por el Ayunta-

miento de Barcelona durante la Guerra Civil (1936-1939) con el fin de hacer frente a la escasez 

generalizada de moneda fraccionaria. Esta acción queda enmarcada en el turbulento contexto de 

inflación de vales y bonos emitidos por comercios particulares y colectividades, de las emisiones 

municipales de la mayoría de ayuntamientos de Cataluña y de las propias de la Generalitat. Para 

recrear este complejo fresco monetario se utiliza la documentación administrativa municipal, 

conservada tanto en el Gabinet Numismàtic de Catalunya como en el Arxiu Municipal Contem-

porani de Barcelona, entre otras fuentes coetáneas de naturaleza hemerográfica y memorialística 

que aportan unas visiones directas del fenómeno con sus menciones y silencios. 

Palabras clave
Guerra Civil, Ayuntamiento de Barcelona, papel moneda, moneda obsidional 

Abstract

This article proposes an approach to the monetary issues printed by the Barcelona City Council 

during the Spanish Civil War (1936-1939), in order to address the generalized scarcity of small 

denomination issues. This action is framed in the turbulent context of the inflation of notes 

and bonds emitted by private commerce and collectives, the municipal issues of a great part 

of Catalonia, and those of the provincial government itself. To recreate afresh this monetary 

complex, use is made of municipal administrative documents, preserved in the Numismatic 

Cabinet of Catalonia and the Contemporary Municipal Archive of Barcelona, among other con-

temporary sources of social importance (the press of the period) and private memory (citizens’ 

personal diaries), which provide direct pictures of the phenomenon through their mentions 

and silences. 

Key words
Spanish Civil War, Barcelona City Council, emergency paper money
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Introducció

El treball que el lector té a les mans planteja una aproximació a l’emissió de bitllets empresa 
per l’Ajuntament de Barcelona en plena Guerra Civil (1936-1939). La raó formal de l’emissió 
va ser contribuir a suplir la manca de moneda fraccionària que va produir-se, per raons 
diverses, pocs mesos després de començar el conflicte civil. La iniciativa de l’Ajuntament, 
com es veurà, no va ser pionera en absolut, i, simplement, es va sumar a les accions succes-
sives de comerços i col·lectivitats particulars, de la Generalitat de Catalunya i de la gran 
majoria de municipalitats catalanes, d’emetre diversos signes monetaris. Tot plegat, davant 
l’esglaonada i successiva desaparició de moneda de plata, primer, i menuda o xavalla, des-
prés, de la circulació, així com de la incapacitat del Govern de la República, que era qui 
tenia atribuïda per la Constitució la competència exclusiva en matèria monetària de complir 
amb la seva missió d’aprovisionar la societat amb el circulant suficient. 

El resultat de l’emissió barcelonina va ser catalogat en el seu moment en els treballs pioners 
d’Antoni Turró (1988 i 2001). Els aspectes relacionats amb l’autoria artística dels dissenys 
van ser estudiats per Pilar Vélez (1990) i Teresa Marot (1997) i, finalment, els propis de les 
arts gràfiques per Víctor Oliva i Santi Barjau (2002). Per tant, es tracta d’unes emissions 
ben estudiades. És per aquesta raó que a l’hora de plantejar aquest article s’ha procurat in-
cidir sobretot en la reconstrucció del procés d’emissió i en el seu emmarcament en un context 
monetari i econòmic polièdric de gran complexitat (Estrada-Rius 2015). 

Amb la finalitat de presentar una aproximació el més directa i viva possible als fets i al 
context, s’ha optat per construir el relat no només amb les evidències que aporten els signes 
monetaris emesos, sinó, especialment, amb fonts juridicoadministratives, hemerogràfiques 
i memorialístiques. En tot cas, el seu ús és representatiu i no extensiu ni sistemàtic, per la 
qual cosa els resultats són indicatius i il·lustratius del procés però no exhaustius ni, és clar, 
definitius. El que sí que es pot afirmar és que el conjunt d’aquestes fonts posades en ordre 
permeten obtenir una visió que enriqueix el coneixement que fins al moment es té i es pot 
confiar que l’ajudaran a fer més comprensible en la seva globalitat. Les limitacions d’espai 
no permeten anar més enllà en un tema d’una gran riquesa de fonts documentals d’aquesta 
mena que en el futur caldrà buidar de manera extensiva. En tot cas, s’ha volgut completar 
amb l’aportació d’algunes imatges i documents inèdits a l’apèndix.

Acte primer: la manca de moneda com a detonant

L’esclat de la Guerra Civil el juliol de 1936, amb un aixecament militar i una revolució si-
multanis, va tenir com a efecte immediat la desaparició de la moneda metàl·lica de circulació. 
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«De los once meses de Guerra llevamos ocho sin moneda fraccionaria. Antes del 19 de julio 
pasado, a una peseta apenas si se le daba importancia. Hoy, poder ver una peseta es una cosa 
extraordinaria, es ver una onza de oro, es ver un sol...» (ED, 16/06/1937, p. 3). Així començava 
un article de la columna Para el Gobierno que, amb el títol «La peseta», posava veu a una de 
les preocupacions quotidianes de la ciutadania. En un acudit satíric coetani es mostrava a un 
home que assenyalava a un altre un punt a l’horitzó amb el següent diàleg: «–Veus allà lluny, 
allò que no es veu? / –Sí. / –Doncs és un duro en plata.» (LET, 4/06/1937, p. 300). 

El tresorejament de la moneda es va fer evident de seguida, com denota el titular dissuasiu 
«¡No acaparéis las monedas de plata!» (ED, 9/08/1936, p. 2) i augurava un progressiu in-
tervencionisme del Govern de la República, però també del de la Generalitat, en la matèria 
amb evidents finalitats correctores. En aquest sentit, es va disposar, de manera esglaonada, 
la recollida de l’or i de la plata –primer amonedats i després sense amonedar– i el seu bes-
canvi per certificats de plata en bitllets, tal com anunciava la premsa (ED, 18.10.1936, p. 1), 
i això va accentuar la desconfiança i va tenir com a efecte la voluntat dels particulars de re-
tenir el diner fora dels bancs, on podia ser fàcilment intervingut o restringit. La mancança 
de moneda fraccionària també es va acabar per notar i fins era reclamada l’encunyació de 
noves peces de 15 cèntims, tenint en compte la inflació dels preus i la voluntat de facilitar 
els canvis.

L’Esquella de la Torratxa recolliria molts acudits respecte al problema del retorn del can-
vi en faltar moneda fraccionària. En una vinyeta dedicada a la notícia dels plans estatals 
per l’adquisició d’un navili cuirassat, per exemple, un dels personatges exclamava «Jo vaig 
posar-hi un “duro” i no van tornar-me el canvi» (LET, 13/08/1937, p. 478). També se’n feia 
ressò en un relat còmic amb el títol de «El conte aquell del noi i el canvi» (LET, 20/08/1937, 
p. 502). En aquest conte el protagonista era un aprenent que, davant la impossibilitat de 
tornar el canvi a un client del botiguer, és enviat, infructuosament, a buscar canvi a tots els 
bars i botigues del veïnat amb l’excusa que demani «deu de vi». Arreu li fien i torna, al final 
del recorregut, borratxo i sense canvi. 

Cada acció en matèria de política monetària tenia com a resultat una reacció sobre el nume-
rari en circulació en cada moment. Ningú més qualificat per explicar-ho que el delegat del 
Govern en el Banc d’Espanya quan, el febrer de 1938, reconstruïa el procés a nivell estatal: 
«cuando los billetes de cinco y diez pesetas aparecieron, automáticamente desaparecieron 
las monedas de plata de inferior cantidad. Ahora, con la aparición de los billetes de peseta y 
las monedas de 50 céntimos, el problema se ha agudizado por la desaparición de la calderi-
lla» (LV, 13/02/1938, p. 9). Està clar que els bitllets emesos per la República no despertaven 
cap confiança.

Les autoritats van prohibir i perseguir el tresorejament o acaparament sense gaire èxit en-
cara que a la premsa, amb finalitat dissuasiva, es divulguessin legislació i operacions. La 
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policia es va esforçar a fer inspeccions, especialment, en els domicilis de persones sospitoses 

de ser desafectes a la República. Es van estendre el que la memòria oral recorda com a «re-

gistres». Així consta també en el dietari del terrassenc Baltasar Ragón (1972, p. 78) que el 9 

d’agost de 1936 «la policia efectúa algunos registros en casas particulares con el fin de de-

comisar indebidos atesoramientos de moneda fraccionaria». També en el dietari del vigatà 

Antoni Bassas es reflecteixen aquestes pràctiques policials. Així, el 21 d’abril de 1937, a la 

casa del dietarista, després d’un dels registres periòdics, es troben 800 pts. en metàl·lic, cosa 

que comporta la seva decomissió i la detenció del cap de casa (Bassas 1991, p. 84).

Un memorialista barceloní, just passada la Guerra, confessava en un llibre dedicat al perío-

de la por a «ver su hogar invadido, registrado, de ver que nos robaban las pobres monedas de 

plata que todos, al principio de la revolución, habíamos tenido la prudencia y la previsión 

de esconder, y que guardábamos como oro en paño» (Guardiola 1939, p. 154). Aquest diner 

ocult trobava el seu circuit propi de circulació en el mercat negre que, òbviament, també 

prosperava. Aquesta moneda amagada només va acabar sortint plenament a la llum des-

prés de la Guerra, tal com anotava, el gener de 1939, en el seu dietari el terrassenc Baltasar 

Ragón (1972, p. 319), «a canvi de moneda de plata, que en surt de pertot arreu».

Si el citat Guardiola confessava obertament la pràctica de l’acaparament de la moneda 

de plata, que va ser la primera a desaparèixer, altres havien estat detinguts per aquesta 

pràctica i el seu cas publicat com escarment amb noms i cognoms. La premsa, en aquest 

sentit, es feia ressò propagandístic de la persecució policial amb voluntat dissuasiva amb 

detencions, no només a Barcelona sinó a Madrid, on «la policía prosigue su campaña contra 

quienes atesoran moneda de plata con el propósito de crear dificultades. En el día de ayer 

se detuvo Dolores Alcaide (portera de la casa nº 2 de la calle Imperial) en cuyo poder se ha-

llaron 29.931 pts. en moneda de plata […] y a José Manuel Vega, propietario de un bar que 

se negó a facilitar cambio de un billete, cuando en su poder tenía 1.413 pts. en moneda de 

plata» (EN, 12/05/1937, p. 6). També, el 9 de novembre de 1937, s’informava de la detenció 

de diversos ocultadors de moneda a Madrid (LV 9.11.37 información nacional) explicada 

en roda de premsa pel comissari general «en vista de que en los últimos días se había in-

tensificado la ocultación de moneda fraccionaria». Algunes intervencions eren publicitades 

amb molt de detall a la premsa, com, per exemple, la detenció d’un ciutadà amb 186 pts. de 

plata, 167 pts. en moneda fraccionària i diverses monedes de cuproníquel (LV, 20/04/1938, 

p. 4). També a comarques es llegeix que «A Arenys de Mar fou detingut un acaparador de 

moneda d’argent […] puix que totes les d’aquesta mena que li donaven les amagava sense 

donar-les-hi curs» (DB, 21/04/1937, p. 16). 

Tot plegat va propiciar un context quotidià en el qual la sospita, la desconfiança, el rumor, 

la delació, l’acusació i la persecució en forma d’escorcolls o registres –oficials o oficiosos– 

estaven a l’ordre del dia a la rereguarda barcelonina. La premsa se’n feia ressò de manera 
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recurrent quan no assenyalava directament. Així, enfront de les raons objectives també 

van aparèixer les especulacions de les causes i, entre aquestes, és clar, el sabotatge facciós. 

Aquesta teoria s’insinuava en un article ja mencionat en el qual es recollia el rumor que 

«Hay quien supone que se ha ido retirando la peseta de la circulación para fines perturba-

dores, ya que con ello ayuda a deprimir a la retaguardia. No lo afirmamos ni lo negamos. 

Pero si que seria conveniente que se averiguase, y sancionar severamente a sus infractores» 

(ED, 16/06/1937, p. 3). 

Uns mesos més tard, en un article a la mateixa capçalera s’afirmava, amb contundència, 

que «No hay duda alguna de que en Barcelona existen algunos centenares de acaparadores 

de moneda. Y de que este acaparamiento se realiza como parte de una campaña de sabotaje. 

Se trata, concretamente, de saboteadores, espías, traidores al servicio de la bestia negra del 

fascismo internacional. Pero esto, el problema de la moneda fraccionaria, no es, de ninguna 

manera, un problema económico, sino en su esencia un problema de acción subterránea 

de la “quinta columna”. Todo acaparador es un hombre de estas filas y merece ser tratado 

como lo que es» (ED, 3/10/1937, p. 6). 

En altres ocasions la premsa se’n feia ressò en forma de desmentit. Aquest darrer supòsit el 

tenim, per exemple, en una notícia publicada el 18 de maig de 1937 (DB, p. 5) amb el títol 

eloqüent de «Sortint al pas d’un fals rumor». L’article en qüestió no és altra cosa que una 

nota de premsa feta arribar a la redacció del diari per a la seva publicació per part del Co-

mitè Obrer de Control dels Transports de Barcelona, en la qual es desmentia «el rumor que 

l’escassetat de plata que d’algun temps ençà dificulta les transaccions comercials és deguda 

a un acaparament il·legal del qual hom pretén de fer-ne copartícip al Comitè de Control dels 

Tramvies de Barcelona. I davant la persistència del rumor, ens creiem en el deure d’haver de 

sortir-ne al pas per a desmentir públicament aquestes afirmacions». El perill del rumor i les 

conseqüències de la represàlia eren preses tant en consideració que, a continuació, passaven 

a detallar la seva comptabilitat en una explicació que, a més d’un exercici de transparència, 

aporta una informació molt interessant sobre la circulació monetària local en el nivell de la 

moneda menuda.

Tot i el desmentit, L’Esquella de la Torratxa (4.06.1937) encara publicava uns dies després, 

a primera plana, un acudit amb dues pessetes de plata de la caiguda monarquia en què una 

deia a l’altra: «–Sí, ja s’ha acabat allò d’anar d’una banda a l’altra. Ara he trobat col·locació 

fixa als tramvies» que al·ludeix clarament al rumor que la moneda de plata deixava de cir-

cular i de passar de mà en mà quan arribava a un tramvia. A la resta del número eren tres 

els acudits que feien referència a la desaparició dels enyorats duros de plata. Encara en el 

número següent un nou acudit (fig. 2) incidia en què les pessetes acabaven a les bosses dels 

tramviaires i feia dir a una pesseta que esperava la municipalització per prendre la fresca 

–en el sentit de tornar a circular (LET, 11/06/1937, p. 318). 
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Els ninotaires satírics també es van fer ressò del perill que suposava disposar de moneda de 
plata, atès el bescanvi obligat que havia imposat el Govern i, així, en un acudit, una mere-
triu, en acomiadar-se del client que es posava la mà a la butxaca per treure la cartera li deia 
«–No me’ls donis en plata.» referint-se als diners (LET, 4/06/1937, p. 308).

Les noves formes monetàries d’emergència introduïdes, com es veurà, per aturar la manca 
de moneda oficial també van patir una nova i innocent forma de tresorejament, si es vol 
anecdòtica, però que val la pena de ser destacada. Es tracta de les conseqüències del col-
leccionisme que l’aparició de les noves peces va despertar. Un pas més enllà, entre aquestes 
iniciatives, són els testimonis de fraus, invencions i falsificacions dirigides a enganyar tant 
als incipients col·leccionistes d’aquesta manifestació de moneda obsidional com als ciuta-
dans que l’havien de prendre com a valors efectius en la circulació monetària. Cal veure, a 
continuació, alguns exemples d’uns i altres supòsits. 

En un article publicat a El Diluvio (12.08.1937, p. 3) es mencionava expressament aquest 
nou col·leccionisme que, en el context de carestia existent, no deixa de tenir un punt surrea-
lista. Efectivament, a l’article es denunciava la gran varietat de bitllets municipals en curs i 
es propugnava que només haurien de circular els del Banc d’Espanya i els de la Generalitat. 
En denunciar aquesta situació, però, s’esplaiava en el que resultava un paradís pels «muchos 
de nuestros aficionados a coleccionar sellos de correos [...] se dedican ahora a la compraven-
ta y cambio –un nuevo y muy entretenido así que también inofensivo negocio– de billetes 
que emiten nuestros más o menos excelentísimos y magníficos ayuntamientos, billetes que 
–¡ay! –son más variados que los programas de los muchos partidos [...]. La variedad de tales 
billetes se observa empezando por los de Caldas de Montbui [...] acabando por los moderní-
simos de Pins del Vallés». 

El barceloní Joaquim Renart –ell mateix afeccionat a la filatèlia– ens ajuda a entendre-ho en 
anotar el 10 d’octubre de 1937 en el seu Dietari que «Al mercat de segells de la plaça Macià, 
els papers moneda dels diferents pobles de Catalunya i els de fora es cotitzen de valent. Ara 
hi ha la fúria col·leccionadora dels segells de guerra, de milícies, d’hospitals... i la de les 
bitlles dels diferents pobles. El col·leccionisme haurà contribuït molt a la Guerra» (Renart 
2003, p. 325-326). Un dels testimonis d’aquest col·leccionisme nascut al mateix moment de 
l’emissió ens l’aporta el combatent nord-americà Kenneth Graeber (1978, p. [2]) que, en el 
seu catàleg, explica com va començar a col·leccionar aquests bitllets entre juny de 1937 i 
desembre de 1938, mentre conduïa una ambulància com a voluntari estranger. 

Tot això no passaria de ser anècdota si no tinguéssim en compte les paraules del regidor de 
Barcelona Vicenç Bernades, responsable de les emissions barcelonines, que, en una entre-
vista periodística, repudiava els excessos del col·leccionisme com si d’una plaga contra els 
bitllets de Barcelona es tractés. Així, en anunciar la darrera emissió de valors més petits que 
havia de resoldre el problema de la manca de xavalla declarava «y decimos resuelto a no 
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ser que los maniáticos de colecciones, al igual que nos ocurrió con los primeros billetes de 

una peseta, dificulten la circulación de lo que pudiera llamarse “nueva calderilla” porque 

hay coleccionistas para todos los gustos: de las emisiones, de los capicúas, de los billetes que 

terminan en 13 y de cuantas originalidades se les pueda ocurrir» (LV, 15/12/1937, p. 1).

En el Diari de Barcelona es publicava (19/06/1937, p. 8) un article sobre «un nou tipus de 

moneder fals» i explicava que «en el jutjat de guàrdia, fou denunciat un individu que es 

dedicava a la fabricació de bitllets d’una pesseta i dos rals emesos per ajuntaments imagi-

naris i que, aprofitant la confusió que hi ha en aquests moments, ha aconseguit posar en 

circulació molts d’aquests bitllets». 

Acte segon: els vals com a resposta comercial

La dialèctica entre la desaparició de la moneda fraccionària, d’una banda, i la necessitat 

imperativa de continuar operant en el mercat, de l’altra, es va resoldre en primera instància 

amb l’aparició d’una infinitat de vals emesos per particulars. La modèstia d’aquests pri-

mers documents o signes monetaris era extrema tant en els valors assignats com en la ma-

teixa realització material. Entre les entitats emissores es troben cooperatives i col·lectivitats 

recollides per Antoni López (1983), algun sindicat i partit polític com ara bé Esquerra Re-

publicana de Catalunya (Turró 2001, p. 18) i, sobretot, bars, cafeteries i comerços, alguns 

dels quals són recollits per Kenneth Graeber (1978). La fragilitat i el caràcter efímer de la 

majoria d’aquestes emissions fa que segurament mai s’acabaran de documentar totes.

El cert és que a Catalunya ja hi havia una llarga tradició d’emissions de getons i peces pa-

ramonetals en circulació des de mitjan segle xix i que encara s’estendria durant dècades, 

tal com mostren, per exemple, els estudis d’Antoni López (1983), Xavier Sanahuja (2015) 

i Rosa Serra i Raquel Castellà (2015). La majoria d’aquestes peces no estan datades i això 

dificulta individualitzar les emissions pròpies del període la Guerra Civil. El que està clar 

és que en el context de la guerra, aquest tipus d’emissions van continuar arreu més justifi-

cades que mai en la seva funció.

No és menys cert que algunes de les peces aporten més informació. Així, per exemple, la 

Unió de Cooperadors de Barcelona va emetre, en data 14 de setembre de 1936, una sèrie de 

bitllets de molta qualitat amb els valors 5, 10, 25, 50 cèntims i 1 i 2,5 pessetes del que van 

anomenar «paper moneda social de curs interior» (López 1983, 2, p. 431). La denominació, 

tot i la precaució del social de curs interior, és eloqüent de fins a quin punt algunes entitats 

s’havien pres seriosament les seves emissions com a alternativa a la moneda de curs legal. Si 

bé jurídicament era incorrecte, és important en l’àmbit social veure el sentit de reivindica-

ció i d’ocupació, gairebé revolucionària, d’un monopoli estatal que es reflecteix en aquestes 



	 58		 La	moneda	a	la	Guerra	Civil	espanyola:	ar t,	disseny	i	propaganda

emissions, de fer-se propi el diner. En aquestes emissions el que preval és la més absoluta 

diversitat de format, material i resolució formal.

De seguida es van poder confrontar les virtuts i els defectes del sistema espontani de creació 

de vals. Així es va poder comprovar que si bé facilitava el retorn dels canvis en les com-

pravendes individuals, perjudicava clarament el client particular, car cada val només era 

admès pel seu emissor i aquest obtenia diversos beneficis: 1) podia retornar el canvi en un 

val d’elaboració pròpia; 2) fidelitzava la clientela que volia recuperar el valor del val i 3) 

treia profit de la pèrdua, destrucció o simplement no retorn de molts vals. El particular, per 

la seva banda, veia omplerta la cartera de vals de difícil recuperació. Per tant, al problema 

de la manca de canvi s’hi va sumar la contestació i la insatisfacció per aquest sistema privat 

aviat caòtic i incontrolat. Dietaristes i periodistes reflecteixen aquesta preocupació quotidi-

ana i la demanda d’una solució política.

Un articulista comentava, amb to àcid, aquesta proliferació dels vales en els següents termes 

mentre clamava per una intervenció pública: «terminarán las ilimitadas e incontroladas 

variantes que hubimos de padecer en las semanas últimas... Moneda (papel o metal) de 

la Industria Gastronómica, vales del lechero, del zapatero, de la carnicería, de la taquilla 

del cine y hasta ¡de la administración de loterías! Vales que caducaban al mes, otros cuya 

validez no duraba sino una semana, algunos que solo tenían valor por la mañana, o por la 

tarde, o exclusivamente los miércoles a las doce en punto... Cambios en sellos de Correos, 

que el Comercio no admite como pago; cambios en una mercancía inútil para completar 

una indispensable... Un agobio, una preocupación constante para el infeliz consumidor y  

−aunque parezca exagerado– un negocillo más para algunos tenderos, muchos de cuyos 

vales –papel moneda de su fabricación particular– no han vuelto más a la registradora de 

donde salieron, para ser otra vez canjeados por moneda auténtica o por género. [...] Ya es 

hora de que se ponga un poquito de coto a eso que podría llamarse dinero de fabricación 

espontánea» (LV, 11.05.1937, p. 3).

La disbauxa monetària va arribar al seu paroxisme en situacions en què la realitat més 

estrafolària ratllava o es confonia amb la broma i el frau en un aiguabarreig grotesc. En 

aquesta galeria que s’anirà desgranant amb exemples concrets s’ha de començar per l’apor-

tació satírica de què Barcelona era depositària en forma d’una llarga tradició de publicaci-

ons que van aportar una vis còmica al fenomen i que posen de manifest la seva extensió i la 

visió crítica que de la mateixa s’estenia. L’exemple més reeixit és l’aportat per L’Esquella de 

la Torratxa d’uns vals del transeünt (fig. 4). Es tractava d’una «emissió» de vals ficticis per 

valor de 50 cts. que s’oferien al lector a retallar a la mateixa pàgina i amb els quals es do-

nava la possibilitat d’interactuar en una realitat impossible de manca de canvi i proliferació 

de bons i vals. Es presentaven com una mena de promoció que feia la revista en pro dels seus 

lectors una i altra vegada assetjats per aquesta mena de papers que substituïen la moneda 
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menuda. En el text s’anunciaven de la següent manera: «una vegada més, sortim en defensa 

dels interessos del pobre transeünt, atropellat per tots els “Comités Económicos,” totes les 

“Lecherías Socializadas,” tots els “Tranvías Comunistas Libertarios” i, en general, per tot-

hom que li dóna la gana. / S’ha acabat! Quan el taxista o el tramviaire us digui: / –No tinc 

canvi. Aneu a fer punyetes! O sinó aquí teniu un “vale”... / Li podreu respondre: / –Ep! Ja 

us el donaré jo, el “vale”. El “vale” del transeünt... / I retallareu un trosset d’aquests de color 

verd i li plantareu pels nassos. Mai una venjança no haurà estat més legítima ni més nutri-

tiva que aquesta que avui brindem als nostres clients i coneguts. / No se’ns havia ocorregut 

abans per miracle, però encara hi estem a temps» (LET, 2/07/1937, p. 365).

Ja fora de les publicacions satíriques, però filles i deutores d’aquestes, cal assenyalar un 

seguit d’emissions purament lúdiques i bufes com els vals impresos i difosos per l’Empresa 

Col·lectivitzada de Timadors honrats de Catalunya, el ninotaire Enric d’Oc, i l’Ajuntament 

de la Cugullada (Àureo, subhasta del 16 de maig 2007, lot. 117 i Turró 1988). En el cas de 

l’esmentat dibuixant, emès en el moment àlgid de l’agost de 1937, es troba expressament 

manifestada com a propaganda i, per això, no té evidentment valor monetari però sí docu-

mental i sociològic (López 1983, 2, p. 533, n. 1356).

Finalment, les emissions municipals i de la Generalitat s’han d’entendre, entre altres raons, 

en la voluntat racionalitzadora de posar ordre davant la gran proliferació d’aquests signes 

que posaven de manifest de manera flagrant la debilitat de l’Estat en l’acompliment d’una 

de les seves obligacions. Així ho aplaudia l’articulista de La Vanguardia del qual hem re-

collit un fragment d’opinió (11/05/1937, p. 3). Més en els casos en què aquestes emissions 

públiques reflectien una alta qualitat formal. Ho exposava directament el conseller-regidor 

d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, Vicenç Bernades, als periodistes, explicant que 

s’havia posat en marxa el desembre del 1936 una emissió municipal «para evitar lo que más 

tarde se ha producido de que fueran puestos en circulación gran profusión de bonos, vales, 

etc.» (LV 15/01/1937, p. 5). Uns vals que les iniciatives oficials anirien acorralant. Així, un 

articulista comentava, en un romancillo que «¿Buen humor? Los vales, / esos documentos 

/ sin valor alguno / que inventó el comercio, / y van, poco a poco, / desapareciendo» (LV, 

23.03.1938, p. 1). En els dietaris també il·lustren l’impacte dels anuncis oficials sobre la 

població en relació amb aquests vals. El terrassenc Baltasar Ragón (1972, p. 201) anotava 

com «la Presidència del Consell Municipal, adverteix als ciutadans que el sistema de “vals” 

de moneda fraccionària de la qual se serveixen alguns comerciants de la localitat, no tenen 

cap garantia ni és autoritzat. Es posa de manifest aquest aclariment perquè els ciutadans 

que acceptin els “vals” de referència, en cas de passar-los alguna irregularitat, no tindran 

dret a cursar cap reclamació».

A la premsa es recollien alguns casos que, si no fos pel dramatisme de la vida a la rereguarda 

en plena Guerra Civil, semblarien exemples del gènere esperpèntic. L’edició del 9 de juny 
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de 1937 de El Noticiero Universal (p. 1) publicava la columna «La peseta del “Flauta”» en 

la que s’explicava el cas de les pessetes emeses per un cambrer amb aquest àlies que servia 

en una coneguda horchateria de Barcelona i que «ante la falta de moneda fraccionaria que 

tanto dificulta el problema de los cambios, ha decidido, siguiendo el ejemplo de buen núme-

ro de industriales, lanzar una emisión de pesetas –entiéndase fichas de metal- a las que ha 

valorizado en cuatro reales y que en el reverso ostentan perfectamente grabada la preciosa 

aunque muy solvente leyenda de “flauta”». 

Un acudit publicat a L’Esquella de la Torratxa (25/06/1937, p. 354) incidia en aquest punt 

grotesc de l’emissió privada de moneda menuda. En aquest sentit representava un home 

imprimint bitllets a la seva llar. «Joan, venen a cobrar el gas», exclamava la muller mentre 

l’home contestava «Que s’esperin una mica. Estic enllestint els d’a pesseta» (fig. 3). 

Acte tercer: els bitllets de la Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb Lluís Companys com a president i Josep 

Tarradellas com a conseller d’hisenda, van afrontar el problema de la manca de moneda frac-

cionària i la proliferació d’iniciatives particulars per suplir-la en dues fases consecutives. En 

primer lloc, la mesura d’emergència immediata d’emetre moneda obsidional amb uns valors 

concrets menors per fer front a la situació de fretura monetària que hi havia al carrer. Ara bé, 

a continuació, van encarregar uns projectes de bitllets de valors superiors que, en principi, no 

eren necessaris, atès que els bitllets del Banc d’Espanya amb valors alts continuaven circulant. 

Aquesta idea política en el seu moment no es va fer pública i només ara es pot analitzar en la 

seva plenitud. El que es pot plantejar és que la Generalitat, sens dubte, va treballar, aprofitant 

les circumstàncies, en el projecte de dotar-se d’un sistema monetari complet propi i alternatiu 

al de la República, que era l’únic emparat per la legalitat constitucional. 

El tema de la manca de moneda, com ja s’ha exposat, estava als carrers i a la premsa des de 

pocs mesos de començada la Guerra i, per tant, el Govern se’n va fer ressò discutint-se i apro-

vant-se un primer decret emissor, datat a 21 de setembre de 1936. En aquest es creava un 

paper moneda que havia de ser de curs legal per Catalunya. Els nominals eren els de 2’50, 5 

i 10 pessetes amb un valor total de 20 milions de pessetes que van entrar a circular. També 

es conserven proves d’impremta de bitllets de nominals que no es van arribar a decretar ni 

a posar en circulació i que són testimoni eloqüent de l’esmentada voluntat frustrada de dur a 

terme un projecte de sistema monetari complet (Turró 2007, p. 259-267). Això es dedueix 

no només per l’acurada realització i alta qualitat dels bitllets que s’allunyen de qualsevol 

improvisació. Els aspectes artístics, de disseny i d’impressió, ja han estat prou estudiats i no 

cal estendre-s’hi ara (Vélez 1990, Marot 1997 i Barjau & Oliva 2002).
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Els valors més alts projectats van ser els de 500 i 1.000 pessetes. No es tractava, per tant, 

de batre només els valors menuts per facilitar les transaccions quotidianes, sinó d’establir 

un veritable sistema monetari propi basat, això si, en la pesseta, però totalment al marge 

del govern de la República. El projecte, però, va quedar estroncat no tant per l’evolució 

de la Guerra que el bàndol republicà va acabar per perdre, sinó perquè les autoritats de 

la República no podien tolerar de cap manera la sobirania monetària que la iniciativa  

de la Generalitat implicava. 

En aquestes emissions constava, tal com ho especificava l’art. 1 del Decret de la Generalitat, 

com a «bitllets de curs obligatori a Catalunya per l’import total de 20.000.000 de pessetes» 

garantits amb el tresor de la Generalitat de Catalunya integrat per estocs d’or i d’altres 

valors obtinguts de requises i confiscacions. En l’art. 3 de l’esmentat Decret s’especifica que 

els bitllets tindrien «la mateixa consideració i poder liberatori que els del Banc d’Espanya». 

És a dir, s’equiparaven completament els bitllets del Banc d’Espanya i els bitllets de la Ge-

neralitat. En el citat Decret també es donaven altres prescripcions que tenien la voluntat 

de protegir els bitllets en la circulació. Així, per l’art. 3, es prohibia el seu tresorejament i, 

per l’art. 4, es castigava amb les màximes sancions aplicables en temps de guerra –això és, 

pena de mort– tant la falsificació dels bitllets com qualsevol intent de resistència a la seva 

circulació. Això no obstant, es van falsificar com es pot constatar amb un exemplar de 10 

pessetes de la col·lecció del GNC (Estrada-Rius 2010, p. 104). Per acabar de donar més 

caràcter oficial, s’aprofitava la presència de la intervinguda sucursal del Banc d’Espanya 

a Barcelona per tal que els distribuís a la resta de sucursals de Catalunya –Girona, Lleida, 

Reus, Tarragona i Tortosa– i així posar-los en circulació. És a dir, se seguia el mateix circuït 

i model que utilitzava el Govern de la República per fer circular la moneda de curs legal. 

Un memorialista recordava el 1939 aquest moment amb els ulls òbviament contraris escrivint 

que «La Generalidad, en los primeros tiempos de la guerra, se había decidido a tener también 

dinero propio. ¿Por qué no?... Habían emitido dinero los Sindicales, los tranvías, los autobuses, 

los Ayuntamientos, los cafés y bares, o sea la Gastronómica, las cooperativas y tiendas de co-

mestibles, las verduleras de las plazas... ¡Todo el mundo! ¿Por qué no había de tener su dinero 

la Generalidad?» i, a continuació, seguia explicant a la seva manera que «Companys encargó 

a uno de sus consejeros, el genial Terradellas, que se convirtiera en financiero formidable, y a 

los ocho días Terradellas lanzó al mercado cincuenta millones de pesetas en pijamas de diez y 

cinco pesetas. Al mismo tiempo publicó un úkase amenazando con el fusilamiento fulminante 

al que pusiera trabas a la circulación de aquellos billetes en Cataluña. Como garantía se nos 

dijo que la Generalidad había depositado los cincuenta millones de pesetas “en buen dinero 

del Banco de España” en no recuerdo qué Banco de Barcelona.» (Guardiola 1939, p. 130).

El cert és que el 4 de desembre Josep Tarradellas signava el decret pel qual es posava en 

circulació els bitllets aprovats en l’anterior decret de 21 de setembre. La premsa va complir 
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el seu important paper de difusió de la nova moneda. En l’edició d’11 de desembre de 1936 
de El Diluvio (p. 4) es va publicar un ampli reportatge en què es feien ressò de les novetats 
que impulsava el Govern de la Generalitat de la mà del seu conseller primer Josep Tarrade-
llas, que va oferir una roda de premsa el dia anterior per donar a conèixer a l’opinió pública 
els decrets de creació de les espècies monetàries i el d’autorització de posar-los en circulació 
que, a més, es publicaven literalment a la mateixa pàgina. És interessant perquè marca el 
temps de l’emissió amb la propaganda posada en marxa pel Govern. 

Efectivament, el reportatge té un marcat format oficial encapçalant-se amb lletres de mot-
lle «Palacio de la Generalidad» per deixar ben clara la font informativa. A continuació, 
s’informava que «para facilitar la disponibilidad de efectivo en la circulación de moneda, 
el consejero delegado anuncia que serán puestos en circulación billetes de diez, cinco y dos 
pesetas cincuenta céntimos». No ens consta la utilització d’altres mitjans de comunicació 
i propaganda per difondre i consolidar els nous signes monetaris. Segurament no es devia 
considerar necessari, atès que la mesura era molt necessària i no calia mitjans suplemen-
taris per difondre-la com ara bé el recurs al cartellisme propagandístic tan utilitzat o bé el 
dels curts cinematogràfics informatius vinculats a l’activa comissaria de propaganda de la 
Generalitat dirigida per Miravitlles. En tot cas, el buit també és significatiu i, per això, cal 
destacar-ho. 

L’àmbit íntim dels dietaris particulars també ajuda a acotar els temps del procés 
d’introducció i recepció dels nous bitllets. Així, en el dietari de Baltasar Ragón es recull 
com a Terrassa «empiezan a circular billetes puestos en circulación por el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña» (Ragón 1972, p. 161) ja el 16 de desembre de 1936. En el dietari 
del vigatà, per exemple, no es menciona l’entrada dels nous bitllets però, en canvi, el 15 de 
maig de 1937 es comenta «cada dia, i especialment avui al mercat, només es veuen papers 
moneda de 2,5, 5 i 10 pessetes, però, ni una moneda metàl·lica» (Bassas 1991, p. 88). Pels 
nominals esmentats només poden ser els bitllets de la Generalitat. 

Finalment, també Joaquim Renart en parla en el seu dietari el 26 de desembre de 1936 amb 
més detall escrivint que «Han sortit els nous bitllets de la Generalitat de Catalunya. Bitllets 
d’ús obligatori, impresos a Casa l’Oliva de Vilanova i amb un dibuix de l’Obiols. La il·lusió 
que a tots ens feia tenir moneda catalana i nostra ha quedat desvirtuada perquè ha sortit en 
moments de lluita i de guerra. Són uns papers, per ara de 5 i 2,5 pessetes, molt apaïsats. Els 
trobo massa grans i gruixuts. Semblen cèdules o talons de banc. I com que tothom hi diu la 
seva perquè aquí tot es critica, se´n senten de tots colors» (Renart 2003, p. 114). 

Renart en torna a parlar el 19 de novembre de 1937 «Com estan els bitllets de la Genera-
litat! Els de deu rals i els de cinc pessetes, en especial, estan impossibles. És un paper que 
no ha pogut ni resistir una anyada. Bruts, estripats, borrosos, rebregats deuen ser uns bons 
conductors de tots els microbis haguts i per haver. El seu format ja fou una cosa anormal. 
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Llargs com un tramvia, la gent els ha anat plegant i rebregant fins a l’estat actual. El millor 

que es podria fer fóra un gran foc enmig de la plaça de Catalunya i fer-ne uns altres de més 

pràctics i més consistents. No vindrà d’uns milions de bitllets més i la higiene hi guanyaria» 

(Renart 2003, p. 347). Com es veurà en el darrer epígraf, el mateix dietarista va recollir la 

retirada de circulació d’aquests bitllets.

Acte quart: l’Ajuntament de Barcelona en el context 
de les emissions municipals fraccionàries 

La Generalitat de Catalunya va permetre que els municipis tinguessin un paper en 

l’alleujament de la situació monetària en reformar la Llei Municipal catalana de 9 d’octubre 

de 1936. En aquesta llei es donava autonomia als consells municipals per organitzar 

l’economia local. A redós d’aquesta legislació, una gran majoria de municipis van empren-

dre l’aventura d’emetre signes monetaris amb alguns dels valors menuts de 5, 10, 25, 50 

cèntims i 1 i 1’5 pessetes. En concret, d’acord amb el catàleg de Turró (2005, p. 40) dels 

1.075 municipis constituïts el 1937 van emetre algun signe monetari un total de 709 a més 

de 33 pobles agregats que també ho feren. Se n’abstingueren només 366. Aquestes dades 

assenyalen l’extensió del fenomen al qual, com assenyala el citat autor, no es pot vincular a 

un criteri de nombre de població o d’altre. 

Cal destacar que aquestes emissions es van concentrar molt en el temps des de finals de 

setembre de 1936 i al llarg, sobretot, de 1937, sent posteriorment, com ja s’assenyalarà, 

retirades de circulació. La majoria d’emissions, catalogades i estudiades per Antoni Turró 

(1982 i 2007), es van imprimir en paper en forma de bitllets de diferent forma i mesura, 

si bé en alguns casos i seguint els models assajats per les cooperatives es van fabricar en 

metall o varietats de plàstic en formats monetiformes. La majoria de municipis emissors, 

sota el seu nom, van consignar el terme «VAL» i el valor en pessetes. En ocasions, per donar 

més força al document, s’afegien les signatures, el número de bitllet i de sèrie i la data de 

l’acord d’emissió. En el cas de Barcelona, com es veurà, tant en la documentació adminis-

trativa generada en la seva confecció com en el revers de les peces, es mencionava la paraula 

«BITLLET» sense més precisions i amb un sentit creiem que expressament ambigu. De fet, 

quedava clar en tots els casos que es tractava d’un bitllet bescanviable a la caixa municipal 

abans, en algunes sèries expressament, de la data consignada en el mateix. Aquesta pre-

visió deixava clara la provisionalitat de l’emissió. La disparitat de denominacions es troba 

reflectida en les cartes de tramesa de bitllets municipals a la Comissaria de Museus en la 

que els respectius alcaldes parlaven directament de bitllets, bitllets moneda, bitllets paper 

moneda, bitllets moneda local, paper moneda vals, paper moneda, cartrons moneda, signes 

monetaris, signes representatius de moneda fraccionària, vals substitutius de xavalla, vals 
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de moneda fraccionària, vals moneda, vals, certificats de plata, bons moneda, bons i, sim-
plement, moneda (MNAC/GNC, Correspondència 1936-1939). 

Igual que la gran majoria de municipis catalans, també Barcelona va assumir el rol 
d’autoritat emissora de signes monetaris d’emergència per fer front a la ja assenyalada man-
ca de moneda fraccionaria. La mesura, de manera informal, devia venir inspirada per la 
Generalitat de Catalunya que, paral·lelament, ja estava emetent el seu paper moneda en va-
lors superiors, i això justament explicaria també la ràpida extensió de la mesura. A l’interior 
dels consells municipals es va madurar la mesura en forma d’informes i dictàmens previs 
que ens són, en gran part, desconeguts. Així, per exemple, el Masnou va nomenar una 
ponència per estudiar la conveniència de fer una emissió de paper moneda ja el 4 de des-
embre de 1936 (Turró 2003, p. 152). També Manlleu ho va estudiar en una sessió de 19 de 
gener (Turró 2003, p. 149). 

Pel que fa a les emissions de Barcelona, es poden resseguir amb tot detall gràcies a l’expedient 
d’intervenció municipal que es va dipositar al final del procés al Gabinet Numismàtic de 
Catalunya, a petició del prof. Amorós, amb la finalitat de recollir tot el material municipal 
recopilat durant els anys de la Guerra (vegeu l’acta final del procés al doc. 1 de l’apèndix 
documental).

Consta l’existència d’un dictamen previ a Barcelona perquè es menciona en el si de la ma-
teixa corporació atribuint-lo a la Conselleria Regidoria d’Hisenda, així com el seu sentit 
positiu al proposar que es facultés «l’Alcaldia, per a llançar al Mercat, amb curs dintre de 
la ciutat de Barcelona, i amb el fi de fer front als problemes que es deriven de les dificul-
tats dels canvis a causa de la manca de moneda fraccionària bitllets d’una pesseta fins a 
la quantitat màxima de dos milions de pessetes i de cinquanta cèntims, fins a la quantitat 
màxima d’un milió de pessetes» (AHCB A142 v 394 1 1937 i GMB núm. 19-20 i 21, p. 127). 

L’edició vespertina del 13 de maig del Noticiero Universal (p. 2) anunciava que «el Ayun-
tamiento contribuirá a solucionar el problema de la moneda fraccionaria». El periodista 
explicava la roda de premsa oferta al mateix matí per Vicenç Bernades, regidor municipal 
de Finances, en la que informava que apremiats per les entitats gremials per tal que «se 
solucione el problema de la moneda fraccionaria y evitar los continuos conflictos a que 
da lugar» la darrera Comissió d’Hisenda va acordar proposar a la Comissió permanent 
que s’havia de reunir aquella mateixa tarda amb la finalitat d’aprovar –això és el que 
s’esperava– l’emissió d’uns vals de 50 cts. i d’1 pts. El regidor esperava posar els vals en 
circulació la setmana següent i destacava algunes característiques que pretenien distingir-la 
de les altres emissions municipals. En aquest sentit destacava que «estos billetes tendrán la 
garantía de su equivalencia depositada en el Banco, de modo que no se trata de una emisión 
como se ha hecho en muchos Ayuntamientos, que sólo tiende a facilitar las transacciones 
pero que no tiene garantía alguna y, por consiguiente, sus vales no tienen valor efectivo». En 
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canvi, segons insistia Bernades, els vals de l’Ajuntament de Barcelona «estarán plenamente 

garantizados, y además tampoco pueden contribuir a la inflación del Erario Municipal ya 

que se harán solo por tres millones de pesetas» i acabava dient que «tan garantizado estará 

este papel, que sus tenedores en cualquier momento podrán canjearlo por el papel moneda 

del Banco de España».

El Diari de Barcelona de l’endemà (14/05/1937, p. 8) encapçalava la notícia amb el titular 

«L’escassetat de moneda fraccionària» i el subtítol «L’Ajuntament de Barcelona farà una 

emissió de bitllets de cinquanta cèntims i una pesseta». Es recollia el ja assenyalat i en la 

que el regidor havia posat de manifest l’existència del problema de manca de pessetes i en 

menor mesura de la xavalla i insistia en la demanda del sector comercial de reclamar una 

solució al municipi.

Efectivament, en la sessió del dia 13 de maig de 1937 del Comitè Municipal Permanent, 

celebrat sota la presidència d’Hilari Salvador Castell en qualitat d’alcalde accidental, atesa 

la malaltia de l’alcalde, entre altres acords, s’adonà de l’esmentat dictamen i es sotmeté a 

votació. La proposta va ser aprovada, però no de manera unànime. En concret, «Es donà 

compte d’un vot particular presentat per la Minoria Municipal Socialista, i sotasignat pel 

Conseller Regidor Ciutadà Víctor Colomer, que diu així: / La Minoria Municipal Socialista 

ha d’oposar-se al dictamen únic que presenta la Conselleria regidoria d’Hisenda –Secció 

d’Hisenda–, per entendre que la solució del problema que en ell es planteja no està en la pro-

posició que s’ha elevat a aquest Comitè Permanent, si no en causes generals i, són aquestes 

les que s’ha d’afrontar, resolent-les, i no aplicant mesures esporàdiques que solament poden 

conduir-nos a un alleujament parcial i momentani. / A més, el criteri d’aquesta Minoria 

Municipal Socialista s’aferma en la necessitat d’evitar les repercussions financeres interna-

cionals que comportaria llençar la moneda que’es proposa en el dictamen de referència, ja 

que el Municipi barcelonès té per si un pes específic financerament que posaria en evidència 

dificultats de rereguarda que per tots els mitjans hem d’evitar. / Atenent aquestes raons, 

la Minoria Municipal Socialista proposa: 1er.- Que l’Ajuntament s’adreci al Consell de la 

Generalitat per tal que aquesta intervingui prop del Govern de València, a fi que trameti  

la moneda fraccionària necessària per normalitzar i resoldre el problema que ha plantejat la 

seva manca. 2on.- Interessi del Consell de la Generalitat que iniciï una campanya contra els 

acaparadors de moneda fraccionària igualment que s’ha fet a Madrid, portant a la pràctica 

totes aquelles mesures que a tal efecte ja té legislades» (AHCB A142 V 394 (1 tom) 1987). 

Es va aprovar el dictamen «amb el vot en contra dels consellers de la minoria de la UGT 

Martínez-Cuenca i Muni, els quals voten com acord a prendre amb motiu de la present dis-

cussió, el vot particular 12 del corrent maig, signat per Víctor Colomé, si bé es resol, amb el 

vot dels consellers que es pronuncien a favor del dictamen de la Comissió» (AHCB A142 V 

394 (1 tom) 1987).
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El contingut de l’acord era que l’Ajuntament havia d’emetre bitllets amb els nominals d’1 
pesseta i de 50 cèntims. S’autoritzava així a la Comissió d’Hisenda per fer efectiva l’emissió 
encarregant la seva fabricació. Finalment, es va acordar donar trasllat de l’acord al Govern 
de la Generalitat de Catalunya «a tots els efectes legals procedents».

Es pot dir que l’Ajuntament de Barcelona no va ser pas capdavanter en la iniciativa, sinó 
que es va prendre, no sense oposicions interiors, després que a molts altres municipis ja 
s’hagués pres l’acord d’emetre els signes monetaris. En aquest sentit, es poden resseguir els 
acords des de mitjan desembre 1936 i principis de gener de 1937 com són els casos de Ca-
daqués (mitjan desembre 1936); Torà (31 de desembre); Les Borges Blanques (1 de gener de 
1937); Bellvís (3 de gener); Bellcaire d’Urgell i Sentiu (4 de gener); Biosca i Artesa de Segre 
(5 de gener); Amposta (8 de gener); Alcover (12 de gener); Soleràs i Planes del Montsià –ara 
Santa Bàrbara– (17 de gener); Castellserà (20 de gener); Corbins i Selva del Camp (20 de 
gener); Montbrió del Camp i Cambrils (21 de gener); Castellfollit de Riubregós (25 de gener); 
Palafrugell (26 de gener); Plana de Riucorb –ara Sant Martí de Maldà– (1 de febrer); Figue-
res (2 de febrer). També és cert que moltes altres poblacions no van prendre l’acord fins uns 
mesos després que Barcelona ho fes o al mateix mes de maig.

L’Alcaldia va dictar un decret de 22 de maig pel qual designava els funcionaris interven-
tors tant en la fabricació del paper com en l’estampació dels bitllets. Això eren mesures 
fonamentals per evitar falsificacions o manipulacions internes o externes. El 29 de maig, 
l’interventor Joaquim Ducet donava els oficis de trasllat als sis interessats (Ermengol Molés 
Ferrer, Lluís Torra Noguer, Carles Planuch Forn, Manel Pons Garcia, Enric Puigjaner i 
Francesc Serra Mora) i també a l’Institut Gràfic Oliva de Vilanova. 

Cal saber que el Comitè Permanent Municipal ja havia acordat en sessió del 24 de maig que 
«sigui adjudicada a la casa editorial Oliva de Vilanova l’emissió dels bitllets, i que mentre 
no es notin en el mercat els efectes de la circulació de la moneda fraccionària, s’estampi 
un altre milió de bitllets d’una pesseta, a més dels que foren acordats» (EIM, f. 5). La 
decisió de triar la impremta en la qual fabricar els bitllets estava en mans de la Conselle-
ria d’Hisenda. L’Ajuntament de Barcelona utilitzava els serveis de diversos establiments 
d’impressió en aquesta etapa. En la Gaseta Municipal es poden llegir encàrrecs a impremtes 
com Empòrium, l’Atlàntida o Gràfiques Vior (GMB, p. 296). A més, el mateix municipi tenia 
interessos en la impremta de Casa d’Assistència –antiga Casa de la Caritat–. En tot cas, per 
aquesta comesa es va recórrer als tallers de l’Institut Gràfic Oliva de Vilanova. El prestigi 
de l’establiment i el fet que la Generalitat de Catalunya els hi confiés la impressió dels seus 
bitllets hi devia influir de manera decisiva. La impremta firma la seva producció tal com 
era usual en els bitllets del Banc d’Espanya coneguts fins aleshores.

En les factures i albarans d’adquisició del paper consta la utilització de paper de fil i de 
cartolina. El primer provinent de la casa Guarro de Gelida. Les quantitats adquirides, im-
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preses i destruïdes es poden resseguir en l’acta final de la intervenció i no ens hi aturarem 

(vegeu el doc. 1 de l’apèndix).

La mateixa premsa que posava en evidència la manca de moneda menuda i denunciava els 

abusos de les iniciatives privades dipositava la seva confiança en la iniciativa municipal. 

Així, en l’article en què es posava en evidència la situació de descontrol assenyalant un cas 

extrem i dient que «otra nueva clase de moneda que viene a aumentar la que ya en gran nú-

mero circula por nuestra ciudad –no hablemos de los pueblos, ¡donde hay cada billetito!– y 

que produce un gran confusionismo, desprestigia nuestro crédito económico y obstaculiza 

la libre voluntad del ciudadano» (ENU, 9/06/1937, p. 1), acabava afirmant que «Afortuna-

damente, parece que esto que viene ocurriendo va a terminar de una manera rápida y satis-

factoria con los billetes emitidos por el Ayuntamiento de Barcelona de una y media peseta 

y por que se dará orden de que sean retiradas de la circulación todas las fichas y vales que 

imponen la molesta obligatoriedad de que uno sea cliente de un establecimiento donde a lo 

mejor recaló un buen día por casualidad». 

El Noticiero Universal en un article (3/06/1937, p. 8) anunciava la immediata posada en 

circulació dels bitllets municipals de 50 cts. i 1 pts. El regidor competent va convocar una 

roda de premsa per comunicar-ho a la premsa i els va ensenyar una fotografia dels bitllets 

emesos i l’anunci va coincidir amb la proposta dels pressupostos municipals que, pel que 

sembla, va eclipsar la notícia dels bitllets, atès que no es comentava pràcticament res dels 

nous bitllets. L’endemà era el Diari de Barcelona (4/06/1937, p. 8) el que explicava sota el 

titular «El problema dels canvis» i el subtítol «Demà seran posats en circulació els bitllets 

d’una pesseta i de cinquanta cèntims emesos per l’Ajuntament». L’única nota diferent 

és que es deia que primer es posarien en circulació els valors de pesseta i després els de 

cèntims. El tema del nou pressupost també va centrar l’atenció sense que es facilitessin 

més dades sobre els nous bitllets. Aquest darrer punt és interessant per quan anuncia que 

el pressupost de despeses seria de 157 milions de pessetes i, per tant, es pot comparar-lo 

amb els 3 milions inicials posats en circulació en bitllets. Com no podia ser d’altra ma-

nera, els bitllets de l’Ajuntament no van escapar a la sàtira de L’Esquella de la Torratxa 

(28/05/1937, p. 287) amb una vinyeta de Goñi uns personatges recolzats a la barra d’un 

bar en què un, mentre sosté un paper a la mà, diu a l’altre: «Veus? els boigs fan bitlles i 

l’Ajuntament fa bitllets.» (fig. 1)

En un altre article sobre la manca de moneda fraccionaria es posava de manifest les pesse-

tes de paper posades en circulació per l’Ajuntament de Barcelona com, juntament amb les 

metàl·liques del Govern de València, una de les dues mesures reparadores si bé assenyalava la 

manca d’unes i d’altres. Curiosament destacava com a causa de la manca de les primeres el 

fet que l’Ajuntament de Barcelona «no podía seguir imprimiendo papel-peseta por haber ocu-

rrido una avería en la máquina. Peregrinas razones que nadie cree» (ED, 16/06/1937, p. 3).
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La qüestió és que l’Ajuntament de Barcelona, fent-se ressò d’aquesta insuficiència de mo-
neda fraccionària i de la insuficiència de la primera emissió, la va anar ampliant successi-
vament amb noves sèries i amb l’eloqüent previsió fixada en l’acord de «i que mentre no es 
notin en el Mercat els efectes de la circulació de la moneda fraccionària» amb un altre milió 
de bitllets d’una pesseta en sessió del Comitè Permanent Municipal de 24 de juny (EIM, f. 5). 
Aquesta previsió encara seria ampliada amb termes anàlegs pel mateix Consell en sessió de 
22 de juliol amb un milió més de bitllets d’1 pesseta (EIM, f. 6) i en sessió de 12 d’agost amb 
un milió més de bitllets de pesseta i mig milió més de bitllets de 50 cèntims fonamentant 
l’ampliació en l’argument de «no notant-se en el Mercat la circulació suficient de moneda 
fraccionària» (EIM, f. 7). Encara el mateix consell augmentava en mig milió més l’emissió 
de bitllets de 50 cèntims en sessió de 9 de setembre (EIM, f. 8). En sessió de 30 de setembre 
del Comitè Permanent Municipal es tornava a ampliar l’emissió de bitllets de 50 cèntims.

Vista que encara no se solucionava el problema, es va introduir l’emissió de tres milions de 
bitllets d’1,50 pessetes i l’emissió dels valors de 10 i 15 cèntims. Aquests darrers estaven 
impresos en blocs de cartolina separables per una línea dentada que dibuixava una creu. 
A aquesta darrera emissió de 50 cts. –cada full dentat– es refereix una auca publicada a 
l’Esquella de la Torratxa (11/02/1938, p. 95) amb el títol «Com trobà Joanet la seva satis-
facció» (fig. 5). En aquest cas és un ús innovador de la propaganda amb finalitats comercials 
alhora que fent didàctica del funcionament dels nous bitllets. Aquets es podien fragmentar 
i tant donar per 50 cèntims com en fraccions de 10 o 15 atès que es podien separar per una 
línia dentada que imitava la dels segells. 

Com que es tracta de peces bastament catalogades i descrites en la seva iconografia no cal 
estendre’s (Marot 1997; Barjau & Oliva 2002 i Campo et al. 2004). L’autoria dels dissenys és 
clara després de les aportacions de Marot (1997) i la confirmació de Barjau (Barjau & Oliva 
2002). En la documentació particular de Ricart es procura dissimular la seva participació 
–després de la guerra– amb el costum d’escriure al damunt o ratllar les paraules clau que 
el podrien incriminar en activitats de col·laboració amb les institucions republicanes com 
«Generalitat» (MBVB, Fons Ricart. Llibreta de comptabilitat, 1937, f. s.n.) que és guixada 
en relació amb el bitllet que va gravar per la institució i pel que devia cobrar 1.376,70 pts. 
o bé alterada la paraula «bitllets» substituïda per la paraula «dues tintes» (MBVB, Fons 
Ricart. Llibreta de comptabilitat, 1937, f. s.n.) amb relació als bitllets de l’Ajuntament de 
Barcelona. En tot cas, sabem que va cobrar per aquest treball 900 pessetes. Aquesta pràc-
tica es repeteix com va observar Barjau (Barjau & Oliva 2002, p. 365) i amb qui es coinci-
deix en una carta de Víctor Oliva a Ricart de 15 de desembre de 1937 sobre els bitllets de 
l’Ajuntament i respecte dels quals (MBVB, Fons Ricart, Correspondència. Carta núm. 600). 
De la comptabilitat queda clar que Ricart cobra dels Oliva de Vilanova i no de l’Ajuntament, 
i, en aquest sentit, cal dir que tampoc s’ha trobat cap pagament al seu nom o al d’Obiols en 
els pressupostos municipals.
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Qui triava els dissenys? En els acords d’emissió es donen dades importants, però no es 

concreta mai les característiques dels bitllets. Només en l’acord de 30 de setembre de 1937 

del Comitè Permanent Municipal es diu clarament en disposar un nou nominal d’1,50 pes-

setes que «quant al dibuix i tamany, seran concretades amb l’Institut Gràfic Oliba (sic) 

de Vilanova» (EIM, f. 9). Aquesta menció ens dona un indici de com anaven les coses. La 

confiança estava entre el client –l’Ajuntament– i el proveïdor dels bitllets –Oliva de Vilano-

va–, i el paper de l’artista quedava relegat a l’esfera de la impremta. Tant se val que Obiols 

o Cristòfol fossin artistes acreditats i reconeguts. En la relació empresarial, la seva òrbita 

gravitava al voltant de la impremta que tenia excel·lents relacions amb la Generalitat i amb 

l’Ajuntament. Així, per exemple, els Oliva van regalar al president Companys l’únic exem-

plar que disposaven de l’edició del Quixot impresa per a una Societat Nord-americana.

No cal dir que tant Obiols com Cristòfol –com és ben sabut– eren artistes molt vinculats a 

la producció editorial de la casa Oliva de Vilanova i, per tant, era lògic l’encàrrec. Especial-

ment en el cas d’Obiols que ja estava participant en els bitllets de la Generalitat de Catalunya 

impresos per la mateixa casa com a continuació d’una relació que ja havia començat amb el 

disseny i impressió de les obligacions –deute públic– emès per la Generalitat de Catalunya. 

En la darrera emissió de bitllets de 10 i 15 cèntims acordada en sessió de 2 de desembre de 

1937 del Comitè Permanent Municipal es troben altres indicis que ajuden a reconstruir la 

hipòtesi de les relacions entre client, impressor i artista. En aquest sentit es disposa «que 

s’encarregui a l’Institut Gràfic Oliva de Vilanova la impressió dels mateixos, segons dibuix i 

tamany que ha presentat, tenint en compte que també s’ha cuidat satisfactòriament del tre-

ball tipogràfic de les anteriors emissions» (EIM, f. 11). Està clar que es deixava la iniciativa 

o la proposta –basada en una relació de confiança i professionalitat– a la impremta i aquesta 

de ben segur ho devia fer ad intra amb el seu artista de capçalera. A més de la lectura ge-

neral de la correspondència, es veu clar el caràcter directiu d’Oliva a l’hora de formular o 

reformular els encàrrecs a Ricart. 

La comparació amb les altres emissions coetànies i les seves especificitats és un exercici 

interessant encara que hi hagi tant d’objectiu com de subjectiu en les apreciacions que s’hi 

poden fer. En primer lloc, destaca la seva modèstia. Es tracta d’uns bitllets que volen mos-

trar a les clares la seva essència de moneda fraccionaria. És com si no volguessin fer ombra 

als bitllets de la Generalitat de Catalunya que si bé reberen tantes crítiques de Joaquim 

Renart és evident que tenien una ambició de país molt més enllà de la situació transitòria 

d’emergència. Aquesta modèstia fa que el mateix dietarista, atent al problema monetari, no 

en comenti res. No és l’únic que els ignora. Així, per exemple, en l’article que amb el títol 

«¡Demasiados billetes municipales!» (ED, 13.08.1937, p. 3) ataca la diversitat i funció im-

perfecta de les emissions municipals es mencionen els bitllets de diverses localitats sense dir 

res dels de Barcelona. I és que en contraposició a la varietat de bitllets municipals catalans 
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les emissions barcelonines són més properes al camp de la filatèlia que no pas als dels bitllets 
de banc. El que si s’aconseguí és dotar d’unitat a tota la sèrie en l’estil noucentista imperant 
encara. Les mesures disminuïen en paral·lel al menor valor i l’escala de colors i de fons del 
bitllet van ajudar aquesta unitat. En els darrers valors, incloses la modèstia de l’emissió en 
cartolina i el dentat, van aproximar-les a les emissions filatèliques.

Els bitllets impresos per l’Institut Gràfic Oliva de Vilanova eren recollits a la mateixa impre-
mta pels empleats del Banc Hispà Colonial, segons consta en els rebuts i en les seves seus es 
posaven en circulació. Així, les dues primeres sèries de bitllets d’una pesseta per valor de 2 
milions ho foren l’1 de juliol de 1937. L’acta final de la intervenció aporta tota la informació 
necessària sobre els successius decrets d’emissió, les sèries impreses –posades o no en circu-
lació– així com de les numeracions dels bitllets i de la destrucció final dels fulls inutilitzats 
per defectes de numeració o impressió que eren cremats o de les cartolines reciclades en 
cartonatges (vegeu el doc. 1 de l’apèndix). 

Les emissions municipals van començar a l’acord de 13 de maig de 1937, pel que quedava 
clar que els bitllets que s’acordava emetre havien de tenir «curs dintre de la ciutat de Barce-
lona». És cert que no es parlava d’exclusivitat, però els límits de la competència municipal 
devien fer semblar innecessària la previsió legal. La pràctica, però, va superar la teoria i 
els municipis del voltant de la metròpoli van preferir no emprendre emissions pròpies i, en 
canvi, acceptar la barcelonina. Així, els municipis del Prat de Llobregat, el Pla del Besos 
–l’antic Sant Adrià–, Badalona i l’Hospitalet de Llobregat (Turró 1982, p. 106).

Alguns alcaldes ho explicaven de primera mà al contestar la ja citada circular de la Junta 
de Museus en la que els hi demanaven uns exemplars amb destí a les col·leccions del Ga-
binet Numismàtic de Catalunya. En el cas de Badalona, per exemple, aquesta adopció del 
circulant barceloní va prendre forma legal en adoptar-se per acord municipal de 28 de maig 
de 1937 (Turró 2003, p. 76). En una de les cartes de resposta queda clarament explicada, 
escrivint l’alcalde de l’Hospitalet que «per la proximitat a Barcelona, s’utilitza aquí el ma-
teix paper moneda del Ajuntament d’aquesta ciutat» amb similars raonaments que el del 
Prat de Llobregat. L’ampliació de l’àrea de circulació –un fet sobrevingut i no previst– va 
haver de distorsionar per força les previsions de l’emissió, atès que la demanda es va multi-
plicar a mesura que van circular en els municipis veïns. Segurament per això es van haver 
de fer successives ampliacions de l’emissió. El mateix regidor Vicenç Bernades declarava 
als periodistes en una entrevista que «tal billetes emitidos solamente para la circulación en 
el término municipal de Barcelona, fueron también admitidos para su circulación en otros 
municipios catalanes, de forma que puede decirse que adquirieron una validez tácita en 
todo el territorio de Cataluña» (LV, 15.12.1937, p. 1).

És obvi que van circular i que van ser acceptats. Un exemple testimonial d’aquesta circu-
lació i de la seva acceptació corrent, al costat de la resta de signes monetaris, el tenim en el 
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contingut d’una cartera perduda i recuperada en aquell moment. Efectivament, la publicitat 
de la troballa de la cartera extraviada informava puntualment del seu contingut com un 
petit reflex de la circulació monetària del moment. Així, entre els objectes trobats a la via 
pública i dipositats a la Majordomia de la Casa de la Ciutat es citen «diferents bitllets del 
Banc d’Espanya, de la Generalitat i de l’Ajuntament» (GMB núm. 26 i 27, f. s.n.). Igualment, 
en un anunci de la mateixa naturalesa (ED, 19/01/1938) es detallava el contingut com «un 
monedero conteniendo billetes del Banco de España, de la Generalidad, del Ayuntamiento 
de Barcelona y monedas».

Acte cinquè: la reacció del Govern de la República

El novembre de 1937, el Govern de la República es va traslladar a Barcelona des de València 
i això forçosament va implicar una concentració del poder polític. Joaquim Renart (2003, p. 
337) se’n fa ressò en el seu Dietari afirmant que «Barcelona és avui la capital de l’Espanya 
lleial» i, per això, és normal que el Govern de la República volgués redreçar la situació mo-
netària refermant en primer lloc la seva regalia constitucional en la matèria. Està clar, no 
va veure amb bons ulls l’assumpció per part de la Generalitat d’aquesta potestat monetària 
sense més base legal que la pròpia autoarrogada. De fet, ho devia veure com un desafiament 
i una usurpació i va pressionar per tal que s’aturés el procés d’emissió. Ja s’ha assenyalat 
com la minoria municipal es va oposar a l’emissió dels bitllets i era favorable que la Gene-
ralitat demanés al Govern més moneda oficial.

En definitiva i fent un repàs, la primera solució improvisada pels particulars havia fracas-
sat, fruit de les limitacions ja exposades. Finalment, com a reacció agònica del Govern de la 
República, totes aquestes emissions van ser prohibides. L’opinió pública estava cansada de 
les dificultats que propiciava la seva multiplicació i des de la perspectiva de la República cal 
entendre que més que contra aquestes emissions particulars –que també– el que s’anava era 
contra les de la Generalitat i les dels municipis que desafiaven a nivell polític una regalia 
estatal i que, per acabar de tancar la llibertat emissora, la prohibició es va estendre a les em-
preses pels particulars, com veurem en el darrer apartat. La finalitat última no reeixida era 
restaurar la regalia monetària en les mans de qui legalment en tenia el monopoli. No feia, 
però, l’autocrítica que si s’havia arribat al punt que s’havia arribat i les solucions aportades 
per particulars, la Generalitat i els municipis eren per fer front a la ineficiència de l’Estat en 
la seva obligació d’abastir el mercat de numerari. 

En tot cas, el Govern de la República dictava el decret de 6 de gener de 1938 per recollir els 
bons, bitllets i monedes emeses per corporacions i empreses. En el text del decret es deia que «el 
sistema monetario y la emisión fiduciaria constituyen privilegio indeclinable del Poder público, 
y es facultad que la Constitución reserva al Estado español, tanto en lo que afecta a su legisla-
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ción como a su ejecución directa. No puede, por tanto, admitirse el curso de bonos, billetes 

y monedas de cualquier especie, indebidamente puestas en circulación por particulares, 

empresas o corporaciones, y procede, en consecuencia, que los remitentes recojan sin dila-

ción aquellas especies, abonando a los respectivos tenedores, en moneda legal, su importe 

nominal». En l’art. 1 del decret es donava de termini un mes per a la recollida de vals, bons, 

bitllets i altres i el seu reemborsament per part dels emissors. Es preservava d’aquesta ma-

nera l’interès pecuniari dels particulars. Passat el termini previst, les espècies ja no havien 

de poder ser utilitzades en el comerç sota amenaça de multa de cinc vegades a deu vegades 

l’import de la infracció. 

El 23 de febrer de 1938 es disposava la recollida d’aquestes peces de particulars, empreses 

i corporacions i un dia després es donava publicitat a la premsa general (LV, 26/02/1938, 

p. 5). S’acabava, d’aquesta manera, l’experiència històrica de les emissions d’iniciativa lo-

cal. Encara l’11 de maig del mateix any es reiteraven les prohibicions i es ressaltaven les 

sancions. Això és senyal inequívoca del seu incompliment. De fet, l’evolució de la Guerra, 

la descomposició institucional i la necessitat de moneda van entorpir clarament aquestes 

operacions. 

En aquest context, la Generalitat de Catalunya també es va veure obligada a retirar de 

circulació, per decret de 23 de febrer de 1938, els seus bitllets seguint la retirada de la 

resta de signes monetaris en circulació. S’avortava, d’aquesta manera, la instauració i el 

desenvolupament d’un sistema monetari propi i el Govern de la República mantenia la seva 

posició d’entitat emissora exclusiva. Joaquim Renart anota l’1 de març de 1938 «Retirats de 

circulació els pijames de la Generalitat ara ha sortit la nova moneda de l’Estat en forma de 

segell de correus enganxat en un disc de cartró. Espanta de pensar la fi que tindrà, de tan 

malmesa i bruta que quedarà. Jo no sé, però, si aquesta nova moneda podrà figurar algun 

dia en les col·leccions de numismàtica. La fi dels pijames ha estat ben tristoia. Tothom se’ls 

treia del damunt de bruts, estripats i arrugats com estaven. Qui devia tenir la idea d’aquells 

llençols tan antipàtics i poc pràctics que, a poques hores de circular, ja se’ls veia tronats? La 

primera moneda de la nostra autonomia ha estat catastròfica. Hauria pogut ser una moneda 

digna, model del bon gust, i ha quedat un trist rebrec de paper que ni tan sols serveix per al 

foc. I potser en sortiria més caldo que flames» (Renart 2003, p. 400).

Les emissions locals municipals també van acabar per ser retirades per ordre del Govern de 

la República en diverses disposicions. La primera és el ja esmentat decret publicat el 8 de ge-

ner pel qual es donava un mes per retirar tots els signes no emesos pel tresor de la República 

o pel Banc d’Espanya (LV, 9/01/1938, p. 2). En igual sentit, tenim el testimoni del dietari 

del vigatà Antoni Bassas, que el 17 de maig de 1938 escriu que «per disposició del Govern de 

la República, es retiren de circulació a partir d’avui tots els bitllets d’una pesseta o fracció 

posats en circulació pels diferents ajuntaments» (Bassas 1991, p. 129). L’11 de gener de 1938 



	 La	moneda	a	la	Guerra	Civil	espanyola:	ar t,	disseny	i	propaganda	 73	

es reunia la comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona en reunió extraordinària per 

acordar que si la corporació no tenia cap interès a emprendre les emissions ni en desobeir el 

Govern però la necessitat de moneda era prioritària, per la qual cosa no es va atendre l’ordre 

del Govern. Així, l’11 de maig de 1938 es reiterava la prohibició de circulació i quedava clar 

que arreu es va tendir a eludir la norma. Si és cert que, per exemple, Ragón (1972, p. 280) 

comenta en el seu dietari com a Terrassa el dia 16 de maig del mateix any que «amb motiu 

de donar l’ordre d’ésser retirada la moneda fraccionària local, es promouen grans discussi-

ons perquè no hi ha moneda del govern per a substituir-la». Un dia després, a Vic, Antoni 

Bassas (1971, p. 129) anotava com «per disposició del Govern de la República, es retiren de 

circulació a partir d’avui tots els bitllets d’una pesseta o fracció posats en circulació pels di-

ferents ajuntaments». En el dietari de Baltasar Ragón (1972, p. 294), en canvi, s’anota com 

el dia 15 d’agost «L’Ajuntament dóna ordre perquè sigui retirada la moneda fraccionària de 

paper valorada en 0’10, 0’15, 0’50 i una pesseta. Els Bancs locals es cuiden d’aquest canvi i 

es formen llargues cues.»

Entre les solucions donades pel Govern de la República hi ha l’emissió de certificats pro-

visionals de moneda divisionària de 0,50, 1 i 2 pts. per decret de 12 de gener de 1938 i, 

així, en el dietari de Ragón (1972, p. 259), des de Terrassa, s’anota puntualment el 18 de 

gener que «comencen a circular uns bitllets de pesseta emesos pel Govern de la República». 

Efectivament, per decret de 24 de febrer de 1938 es van emetre discos de cartró amb l’escut 

oficial de la República en el revers dels quals estava previst d’enganxar-hi segells de diversos 

valors. Els cartons eren distribuïts gratuïtament i el públic havia de comprar el segell i en-

ganxar-lo. Encara l’1 de novembre del mateix 1938, el Ministeri d’Hisenda que «la moneda 

fraccionaria en circulación con timbres móviles de 0’10 pesetas, sea sustituida con sellos de 

Correos del mismo valor» (LV, 1/11/1938, p. 4). 

El Director de la Casa de la Moneda de la República explicava en una entrevista donada 

a l’estiu del 1938 els trasllats de la fabricació monetària a Castelló i afirmava molt opti-

mista ell que «el Gobierno tiene resuelto el problema del cambio y muy en breve la circu-

lación de moneda fraccionaria será tan abundante como lo exigen las circunstancias» (LV, 

29/06/1938, p. 4). És cert que la seca nacional va arribar a fabricar numerari fraccionari 

metàl·lic abans de fer-ho en cartó però la realitat és que al final de la Guerra Civil, en el 

territori sota autoritat de la República, la manca de moneda menuda perdurava, els preus 

pujaven i els productes disponibles eren cada vegada menys abundants fins al punt que la 

gent es veia obligada a comprar herba per menjar, tal com recorden els nostres dietaristes 

mentre perdien pes.

Al final arribà amb el descrèdit de la moneda davant l’escassetat dels productes elementals, 

l’aparició de la inflació i l’extraordinària pujada de preus tot i l’intent de control i intervenció 

d’aquests. Un memorialista escriu sobre les expedicions a les comarques interiors des de Bar-
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celona a la cerca de productes com patates i d’altres que «con triste sonrisa, alguno de nosotros 

sacaba la cartera y mostrava billetes, los billetes del Banco de España, de la Generalidad o de 

los Ayuntamientos, comentando: / ¡Dinero inútil!... !No sirve para nada¡ Estos cien duros los 

daría de buena gana por un saco de patatas o dos docenas de huevos. Tengo un chico malo. / 

Otro ofrecía a la mestressa de una masia cincuenta duros por un pollo, pero la aldeana dene-

gaba con la cabeza, afirmando que no lo daría por mil pesetas» (Guardiola 1939, p. 84) 

En el record de la immediata postguerra quedaven les imatges d’aquells moments com «lo 

más gracioso es que con cien duros en la mano, se marchaba por Barcelona sin poder coger un 

tranvía, ni tomar un café, ni mucho menos entrar a mal comer en un restaurant o en un bar. 

[...] Muchas gentes ya no querían dinero, y cambiaban sus productos por otros; las gentes ofre-

cían su trabajo a cambio de un poco de comida, y cuando se les hablaba de pagarles, sonreían 

con desdén, encogiéndose de hombros y murmurando despectivamente: “Bah, los cuartos!... 

¡Si con mil pesetas no puede usted comprar ni un palomo, ni un kilo de patatas!» (Guardiola, 

1939, p. 131-132). Això no era exclusiu de Barcelona sinó també a les ciutats de l’interior més 

properes al camp com, per exemple, a Vic. Ho recull Antoni Bassas en el seu dietari el 30 de 

setembre de 1938 escrivint que «cada dia és més difícil alimentar-se, ja que la moneda no té 

cap valor per poder comprar res. Per obtenir un article de menjar, es necessita fer un intercan-

vi amb un altre producte. La gent ha de menjar qualsevol cosa i la misèria cada dia és més 

gran» (Bassas 1991, p. 142). Reiterant encara, ja a principis de 1939, que «la moneda és inútil, 

no té cap valor ni acceptació per comprar articles de primera necessitat» (Bassas 1991, p. 154).

A la premsa, tot i la censura que perseguia el desànim com una col·laboració amb l’enemic, 

també es reflectia aquesta realitat, i, així, en un article d’opinió es podia llegir com «Hoy el 

ciudadano que puede sentirse más aligerado de preocupaciones por el mañana, no es el que 

posee dinero, sino el que tiene más cosas comestibles para intercambiar. [...] ¿tiene usted 

aceite, arroz, patatas, azúcar, garbanzos, botes de leche condensada, chocolate, café? Esta 

es la mejor moneda.» (LV, 26/01/1938, p. 3).

Al final de la Guerra, després de tantes dificultats, la moneda era considerada un producte 

que havia perdut la seva utilitat i el bescanvi, quan era possible, l’eclipsava sense discussió. 

La moneda republicana, en definitiva, també havia perdut la contesa.

Apèndix documental

Doc. núm. 1. 

Barcelona, 1 de març de 1938

Acta final de les emissions de bitllets de l’Ajuntament de Barcelona impresos a l’Institut 
Gràfic Oliva de Vilanova.
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Expedient de la Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona relatiu a les emissions de 
bitllets municipals. Anys 1937 i 1938. Museu Nacional d’art de Catalunya. Gabinet 
Numismàtic de Catalunya.

A la ciutat de Barcelona, a les 12 del matí del dia 1 de març de 1938, es reuniren en els 
tallers del Institut Gràfic Oliva de Vilanova, Lluís G. Torra Noguer, Armengol Moles Ferrer 
i Manuel Pons Garcia, nombrats per decret de l’Alcalde de Barcelona de data 22 de maig 
del 1937 per a intervenir en l’estampació dels bitllets emesos per aquest Ajuntament i un 
dels gerents del Institut Gràfic, Demetri Oliva, a l’efecte d’estendre la corresponent Acta 
resum de tot lo actuat en les operacions d’impressió dels bitllets municipals emesos per 
l’Ajuntament de Barcelona en cumplimentació dels acords del Comitè Permanent Municipal 
de les dates següents:

• Del 13 de maig de 1937: emissió de bitllets de una pesseta fins a dos milions de 
pessetes i de cinquanta cèntims fins a un milió de pessetes.

• Del 24 de juny de 1937: ampliació en un milió de pessetes més, en bitllets d’una 
pesseta.

• Del 22 de juliol de 1937: ampliació en un milió de pessetes més en bitllets d’una 
pesseta.

• Del 12 d’agost i de 1 de setembre de 1937: ampliació en un milió de pessetes més, 
en bitllets d’una pesseta i en cinc-centes mil pessetes més, en bitllets de cinquanta 
cèntims.

• Del 30 de setembre de 1937: ampliació en cinc-centes mil pessetes més en bit-
llets de cinquanta cèntims (no impresos) i emissió de quatre milions i mig de 
pessetes en bitllets de 1,50 ptes. (s’imprimiren dos milions de bitllets o sigui tres 
milions de pessetes; l’altre milió de pessetes s’ordenà la suspensió d’acabament 
del seu tiratge, com també suspengués l’emissió del milió de bitllets de cinquanta 
cèntims, en compliment del Decret del Govern de la República del 6 de gener de 
1938).

• Dels 2 de desembre de 1937: emissió de vuit milions de bitllets o cartrons de 10 cèntims 
i de vuit milions de bitllets o cartrons //f. 199r de quinze cèntims, o sigui dos milions de 
pessetes (s’imprimiren solsament la mitad de cada classe, degut a l’ordre de suspensió 
avans esmentada).

Comprobat el recompte de les diverses partides de paper lliurades a dit Institut per la Casa 
Guarro de Gelida E. C. resultà que el total de raimes rebudes és de 978 o siguin 489.000 
fulls (de paper de fil, tamany 51 x 39 cm. amb filigrana diagonal a l’aigua en cada full) 
del qual surten 25 bitllets per full. Destinades a la impressió dels bitllets de 1,50 ptes.  
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1 pta. i 0,50 ptes. Els 11.000,000 de bitllets de que consten les emissions van dividits en 

les següents sèries:

De 1’- Pts. Sèries A.B.C.D.R 5.000,000 bitllets

De 50 Cts. Sèries A.B.C. 3.000,000 bitllets

De 1’50 Pts. Sèries A.B.C. 3.000,000 bitllets

Total 11.000,000 bitllets

Per l’estampació s’han esmersat 489.000 fulls que es detallen a continuació:

Sèrie A de 1’- Pts. 42.500 fulls

Sèrie B de 1’- Pts. 42.000 fulls

Sèrie C de 1’- Pts. 42.000 fulls

Sèrie D de 1’- Pts. 41.000 fulls

Sèrie E de 1’- Pts. 52.250 fulls

Sèrie A de 50 Cts. 41.500 fulls

Sèrie B de 50 Cts. 41.500 fulls

Sèrie C de 50 Cts. 43.000 fulls

Sèrie A de 1’50 Pts. 42.250 fulls

Sèrie B de 1’50 Pts. 41.000 fulls

Sèrie C de 1’50 Pts. 41.500 fulls

Total 471.000 fulls

Paper entregat en blanc a l’Ajuntament 18.000 fulls

Total 489.000 fulls

Fulls incinerats per defecte d’estampació i detallats en les relacions que s’acompanyen:

Sèrie A de 1’- Pts. 15 relacions Total 2.500 fulls cremats

Sèrie B de 1’- Pts. 13 relacions Total 2.000 fulls cremats

Sèrie C de 1’- Pts. 14 relacions Total 2.000 fulls cremats

Sèrie D de 1’- Pts. 13 relacions Total 1.500 fulls cremats

Sèrie E de 1’- Pts. 11 relacions Total 12.250 fulls cremats

Sèrie A de 50 Cts. 11 relacions Total 1.500 fulls cremats

Sèrie B de 50 Cts. 8 relacions Total 1.500 fulls cremats

Sèrie C de 50 Cts. 9 relacions Total 3.000 fulls cremats

Sèrie A de 1’50 Pts. 9 relacions Total 2.250 fulls cremats

Sèrie B de 1’50 Pts. 16 relacions Total 1.000 fulls cremats

Sèrie C de 1’50 Pts. 1 relació Total 261 fulls cremats

Entregats a l’Ajuntament impresos els 1.239 fulls per falles

Total 31.000 fulls
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//f. 200r Per tant, deduint els fulls incinerats del paper empleat en aquestes sèries han sigut 

utilitzats 440.000 fulls en la forma següent:

Inutilitzats Utilitzats

Sèrie A de 1’- Pts. 42.500 fulls 2.500 40.000 fulls

Sèrie B de 1’- Pts. 42.000 fulls 2.000 40.000 fulls

Sèrie C de 1’- Pts. 42.000 fulls 2.000 40.000 fulls

Sèrie D de 1’- Pts. 41.500 fulls 1.500 40.000 fulls

Sèrie E de 1’- Pts. 52.250 fulls 12.250 40.000 fulls

Sèrie A de 50 Cts. 41.500 fulls 1.500 40.000 fulls

Sèrie B de 50 Cts. 41.500 fulls 1.500 40.000 fulls

Sèrie C de 50 Cts. 43.000 fulls 3.000 40.000 fulls

Sèrie A de 1’50 Pts. 42.250 fulls 2.250 40.000 fulls

Sèrie B de 1’50 Pts. 41.000 fulls 1.000 40.000 fulls

Sèrie C de 1’50 Pts. 41.500 fulls entre 1.239 impresos i 261 cremats 40.000 fulls

471.000 fulls 31.000 440.000 fulls

Paper entregat a l’Ajuntament sense imprimir 18.000 fulls

Total 458.000 fulls

La Sèrie C. dels bitllets de 1’50 pessetes no ha estat acabada d’imprimir i està sense nu-

merar per quant en cumplimentació del Decret del Govern de la República del 6 de gener 

del 1938, s’ordenà la suspensió d’impressió d’aquesta sèrie de bitllets, essent entregades les 

40.000 fulles d’emissió i 1.239 fulles més per falles, a l’Ajuntament per la seva custòdia, en 

el mateix estat d’impressió en que es trobaven al moment de rebre l’ordre de suspensió la 

Casa Institut Gràfic Oliva de Vilanova.

moneda fraccionària

Per l’estampació de moneda fraccionària de 10 i 15 cèntims s’ha esmersat 84.250 fulls que 

es detallen a continuació:

Sèries A. i B. De 10 i 15 cèntims 42.750 fulls

Sèries C. i D. De 10 i 15 cèntims 41.500 fulls

Total  84.250 fulls

Per l’estampació de moneda fraccionària de 10 i 15 cèntims s’han esmersat 168 reimes i 

mitja amb un total de 84.250 fulls dels quals surten 100 cartrons per full. Els 8.000,000 

van dividits en les següents sèries:

De 10 cèntims Sèries A. B. C. D. 4.000,000 de bitllets

De 15 cèntims Sèries A. B. C. D. 4.000,000 de bitllets

Total 8.000,000 de bitllets
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Fulls de cartolina incinerats per defecte d’estampació i detallats en les relacions quee 
s’acompanyen:

Sèries A i B de 10 i 15 cèntims 12 relacions Total 2.750 fulls cremats.
Sèries C i D de 10 i 15 cèntims 11 relacions Total 1.500 fulls cremats.

//200v. Per tant, deduint els fuls de cartrolina incinerada de la cartrolina empleada en 
aquestes sèries han sigut utilitzats 80.000 fulls en la forma següent:

Inutilitzats Utilitzats

Sèries A i B de 10 i 15 cèntims 42.750 fulls 2.750 40.000

Sèries C i D de 10 i 15 cèntims 41.500 fulls 1.500 40.000

Totals 84.250 fulls 4.250 80.000

S’acompanyen també còpia de les actes de l’Ajuntament en a fabricació del paper a la fàbri-
ca Guarro de Gelida, aixís com una nota de la mateixa casa, de la cartrolina lliurada amb 
destí a l’estampació dels cartrons per a substituir la calderilla.

I per últim s’entreguen a l’Ajuntament els boixos dels bitllets i de la calderilla originals dels 
artistes Obiols i Ricart respectivament.

Els clixés fotogràfics i cilindres de coure que s’utilitzaren per a l’estampació heliogràfica 
han estat inutilitzats en presència dels funcionaris interventors de l’Ajuntament.

Extenent-se la present Acta que signen per duplicat.

[Signatures autògrafes de Lluís G. Torra, Armengol Moles, Manuel Pons i la de Demetri 
Oliva amb el segell de goma de l’empresa]
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1

2

Figura 1. Lorenzo Goñi (1911-1992) «-Veus? Els boigs fan bitlles, i l’Ajuntament fa bitllets». Publicat a L’Esquella 
de la Torratxa, 28 de maig de 1937, p. 287.

Figura 2. «-Tinc ganes que municipalitzin per poder anar a prendre la fresca». Publicat a L’Esquella de la Torratxa, 
11 de juny de 1937, p. 318.
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Figura 3. Pere Calders (1912-1994) «-Joan, vénen a cobrar el gas... / -Que s’esperin una mica. Estic enllestint els 
bitllets d’a pesseta». Publicat a L’Esquella de la Torratxa, 25 de juny de 1937, p. 354.

3
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Figura 4. Pere Calders (1912-1994) «El vale del transeünt». Publicat a L’Esquella de la Torratxa, 2 de juliol de 
1937, p. 365.

4
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Figura 5. «Com trobà Joanet la seva satisfacció». Auca publicada a L’Esquella de la Torratxa, 11 de febrer de 
1938, p. 95.

5
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FONTS	CITADES

Documentació	d’Arxiu

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Arxiu GNC, Expedient de l’Intervenció Municipal. 
Emissió de bitllets municipals Anys 1937 i 1938 = EIM.

Arxiu GNC, Correspondència 1936-1939. Sèrie de 
correspondència rebuda relativa a la campanya de 
recollida dels signes monetaris emesos pels municipis 
de Catalunya.

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Fons Enric-Cristòfol Ricart (correspondència, quaderns 
kòdac i llibretes de comptabilitat).

Arxiu Contemporani de Barcelona
Fons Municipal (sèries pressupostos i actes del consell 
municipal).

Hemeroteca	i	fonts	legislatives

Diari de Barcelona = DB.

El Noticiero Universal = ENU.

La Vanguardia = LV.

L’Esquella de la Torratxa = LET.

El Diluvio = ED.

Gaseta Municipal de Barcelona = GMB.
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LES	IMPREMTES	I	LA	PRODUCCIÓ	DELS	BITLLETS	EN	EL	SEU	CONTEXT

Santi	Barjau
Arxiu	Històric	de	la	Ciutat	de	Barcelona

Resumen

La emisión de papel moneda de curso local, durante la guerra de España, significó una operación 

de urgencia en la cual imprentas muy diferentes consiguieron surtir, en poco tiempo, buena parte 

de los municipios catalanes, desde la capital y las grandes ciudades hasta las poblaciones más 

pequeñas. Algunas de las grandes imprentas de Barcelona, pero también las de las capitales de 

comarca e incluso las de otras poblaciones, se pusieron al servicio de estas emisiones, cada una 

con los medios de que disponía: los procedimientos de calidad como la impresión litográfica, al 

alcance de talleres específicos; los sistemas más usuales de reproducción fotomecánica, que todas 

las imprentas podían utilizar, e incluso unos servicios mínimos, solo que con el uso de tipos y 

orlas de imprenta.

Palabras clave
Técnicas de impresión, Guerra Civil, Cataluña, litografía, fotograbado.

Abstract

During the Spanish Civil War, local paper money issues reveal an emergency operation in which 

many different print runs had to be produced in a short time for a good part of the Catalan mu-

nicipalities, from the capital and the large cities to the smaller towns. Some of the great printing 

houses of Barcelona, but also those of the capitals of the comarques (districts) and at length all 

the other cities, had to put at the service of each of these emissions such means as were at their 

disposal: procedures of quality with lithographic impressions, the scope of specific workshops; 

the more usual systems of mechanical photo-reproduction that all printers could use; and finally, 

the printers with few resources used only type fonts and ornaments. 

Keywords
Printing techniques, Spanish Civil War, Catalonia, lithography, photo-reproduction.

Actualment, els bitllets de banc són un dels productes més sofisticats que es poden fer, ja 

que incorporen uns elements de seguretat (tipus de paper, micronumeració, tintes varia-
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bles, inclusió d’hologrames...), que mostren a quin grau s’ha arribat en la tecnologia de la 

impressió. Representen un gran contrast en relació amb les primeres mostres de paper mo-

neda aparegudes a la Xina entre els segles vii-ix, basades en la més primitiva de les formes 

d’estampació, la xilografia. Entremig, la impressió de bitllets de banc ha anat usant, en cada 

moment, els procediments tècnics disponibles a la recerca de la màxima seguretat i, sobre-

tot des dels bancs centrals dels diferents estats, ha estat un estímul per al perfeccionament 

d’aquests sistemes de gravat i estampació.

Abans de fer una ullada als establiments i als sistemes de producció del paper moneda ca-

talà de la Guerra Civil, que en general van ser unes iniciatives d’urgència que recorrien als 

mitjans més a l’abast, convé repassar alguns casos anteriors, en els quals es troben implica-

des algunes empreses d’arts gràfiques, sobretot barcelonines.

La impremta catalana i els documents de valor

La impremta catalana va experimentar, al llarg del segle xix i també en el primer terç del 

xx, un creixement enorme, que la va portar a ser un sector exportador eficaç i sempre al dia 

en l’adopció de totes les innovacions tècniques, que en aquells anys es començaven a succeir: 

des de l’arribada de la litografia a Barcelona, cap al 1820, i la cromolitografia, a mitjan se-

gle, fins al desplegament dels procediments de reproducció fotomecànica, com el fotogravat 

de línia, el de trama, la tricromia i altres evolucions com ara el rotogravat (huecograbado).

De tota manera, aquestes novetats tecnològiques, unides a una creixent habilitat dels seus 

conreadors, no van servir d’entrada per fer que s’imprimissin a Barcelona els incipients 

bitllets de banc, com per exemple el Billete equivalente a moneda de cobre, del 1853, que 

va fer T.F. Newell, de Londres, imprès en litografia; o el bitllet de Cincuenta escudos en 
efectivo, del 1873, que, malgrat portar al revers el text «Banco de España. Barcelona», va 

ser fet a Madrid, pel procediment calcogràfic. Aquestes dues tècniques, la calcogràfica i la 

litogràfica, eren de manera òbvia les principals opcions per a la impressió de paper moneda 

en permetre uns resultats fidels, estandarditzats i que dificultaven la falsificació.

No correspon parlar aquí de la història del paper moneda espanyol, la producció del qual, en 

general, va fluctuar entre dues opcions: o bé el Banc d’Espanya encarregava les emissions a 

empreses estrangeres, bàsicament angleses i americanes; o bé les donava a fer a la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre, sense opció per a altres empreses d’altres ciutats. Si bé els 

tallers i els tècnics catalans no van ser responsables de cap dels primers bitllets de banc fets 

a l’Estat espanyol, sí que hi ha una certa tradició en la confecció de documents de valor, 

com la cèlebre Acción de la Real compañía de comercio establecida en Barcelona, de mitjan 

segle xviii, amb una vista de Barcelona i la Mare de Déu de Montserrat amb sants barce-
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lonins (aiguafort de Manuel Tramulles i Ignasi Valls), o d’altres de més tardanes, com les 
de La navegación submarina, de Narcís Monturiol, del 1864, feta amb elements tipogràfics 
per la Imp. de Ramírez, o la del Centro general de préstamos y depósitos, amb disseny de 
Camil Oliveras, i impresa el 1882 amb tipografia i fotogravat per La Academia de Evaristo 
Ullastres. També es poden esmentar molts altres documents comptables, com ara lletres de 
canvi, pagarés, assegurances marítimes, etc. Existeix una bona quantitat d’exemplars a la 
col·lecció de documentació mercantil de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Les grans impremtes barcelonines, en especial les que podien estampar en diverses tècni-
ques i, sobretot, les que disposaven de secció de litografia, van treballar sovint en la impres-
sió d’aquesta mena de documents de seguretat requerits per l’economia catalana. Alguns 
dels establiments, fundats al darrer terç del xix i que van estar actius en molts casos en 
bona part del xx, van afrontar aquesta mena de papers, tot i que encara falta molta recerca 
per tal de conèixer a fons els seus orígens, evolució i característiques productives. És el cas, 
per exemple, dels tallers dels gravadors Enric de Bobes ([?]-1915) o José Francisco Rieusset 
Wolfrom (1856[?]-1926), però també de la impremta de Narciso Ramírez, ja esmentada, 
coneguda més endavant com a Henrich i Cia. i, encara més tard, com a Artes Gráficas S.A.

La litografia Bobes s’hauria fundat el 1869 i va estar activa prop d’un segle. Part dels seus 
fons es conserven al Museu del Disseny de Barcelona, procedents de l’antic Museu de les Arts 
Gràfiques. L’establiment sembla especialitzar-se aviat en aquesta mena d’impresos. En un 
anunci de la revista oficial de l’Exposició Universal del 1888 (La Exposición 1887), apareix 
com a establiment de «Litografía y grabado mecánico», que fa «Cheques, abonarés, obliga-
ciones, cuentas corrientes, acciones, etc.», i es caracteritza com «Único establecimiento que 
graba toda clase de documentos de valor por difíciles que sean. Léase el juicio de la prensa.» 
I, en efecte, hi ha uns textos laudatoris, extrets de La Publicidad i La Renaixensa (10 de 
novembre de 1885), i també del Diario de Barcelona, El Diluvio i La Vanguardia (11 de 
novembre de 1885), on es fa esment d’un àlbum de gravats mecànics infalsificables, que no 
he pogut localitzar, però que incloïa mostres de bitllets del Banc Espanyol de Crèdit Marítim 
i del Banc Mobiliari, accions de la Companyia Nacional Telegràfica, etc.

En una targeta publicitària també esmenten les seves especialitats: «Letras de cambio. Ta-
lonarios. Obligaciones. Pagar[és]. Cuentas corrientes. Fondos de letras microscópicas» i es 
defineixen com a «Primer y único establecimiento de grabado mecánico infalsificable». 
Potser es refereix als dibuixos de línia entrellaçada que es podien fer amb aparells com el 
kaleidògraf, que trobem descrits algun cop a la premsa (Madrid científico 1912) [i que he 
pogut veure, per exemple, entre els treballs del gravador litògraf Francesc Giralt Ill (pare 
del grafista Ricard Giralt Miracle)]. 

Per la seva banda, l’establiment de Rieusset s’hauria fundat el 1870, per tal de produir «do-
cumentos de seguridad (acciones, obligaciones, sellos de correo, cheques…) para una Repú-
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blica Sudamericana» (Blog Rieusset 2016). Rieusset participa regularment a les exposicions 
generals d’art de Barcelona entre 1892 i 1898: a la del 1894 hi presenta «Grabados sobre 
placas de acero, al aguafuerte, en talla y a máquina, por un procedimiento americano» 
(Catálogo 1894, p. 204); també va exposar a Leipzig el 1914. Esdevingué contractista de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, per a la qual va fer els materials de seguretat per als 
productes del monopoli de tabac (Revista ilustrada 1903), mentre que el seu fill Aquilino, 
per exemple, farà precintes per a les capses de llumins (1922).

Capacitació tècnica

Que l’habilitat i els mitjans hi eren queda de manifest en un parell de fets que van tenir cert 
ressò a la premsa d’entre segles, en especial una sucosa polèmica documentada a la Revista 
Gràfica, òrgan de l’Institut Català de les Arts del Llibre (ICAL). Aquest institut, punt de 
confluència dels diferents agents del sector i impulsor d’una Escola Gràfica Professional, 
tenia entre els seus objectius estatutaris intervenir en les disposicions administratives dic-
tades pels poders públics i defensar la indústria local davant la competència estrangera. 
En el segon volum de la revista, del 1901-1902, es troben fins a tres articles que desgranen 
aquesta polèmica.

En resum, la qüestió es desencadena quan l’Estat espanyol obre un concurs per tal d’impri-
mir els títols del Deute Perpetu Interior al 4%, al qual es presenten quatre cases espanyoles 
i tres d’estrangeres, que es comprometien a lliurar el treball en un termini prefixat. El con-
curs quedà desert, i es va adjudicar a Bradbury & Wilkinson, de Londres, amb l’argument 
que eren els únics que podien dur a terme la comanda. La casa anglesa va entregar el treball 
amb retard i sense la qualitat exigida. L’article d’Eudald Canibell a la Revista Gràfica (Ca-
nibell 1901-1902 [1]) protestava per aquesta decisió, avalada per l’informe d’una comissió 
tècnica oficial, i hi contraposava l’habilitat demostrada per diverses empreses espanyoles, 
entre les quals Sucs. de Rivadeneyra, de Madrid, que el 1881 havien fet una feina similar 
que entregaven en quinze dies; Henrich y Cia. de Barcelona, que ja hem esmentat; el gra-
vador Joaquim Furnó, de qui la revista encartava com a exemple un gravat amb el retrat 
de Pascual Madoz, del 1866, i en especial la Cia. de billetes de banco F. Rieusset, de la qual 
s’adjuntaven per separat l’anvers i el revers d’un espècimen de bitllet de 500.000 reis del 
Brasil, del 1889, fet en dentelle sobre acer. Aquest bitllet no va ser mai de curs legal, sinó 
que era una prova amb la qual Rieusset es volia introduir al mercat sud-americà, per tal de 
contrarestar el monopoli de l’American Bank Note Co. de Nova York, i va ser motiu d’una 
situació estranya, quan el 1895 va semblar que es volien fer passar per autèntics. Una notícia 
filtrada a la premsa esmentava el taller de J.F. Rieusset, i aquest es va adreçar a la redacció i 
a la policia per tal d’aclarir-ho (La Vanguardia 1895). En resum, Rieusset afirma que viu a 
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Barcelona des de fa 25 anys (per tant, des del 1870), i que va fer aquelles proves de gravat 

a petició de la casa Franklin Baz (?), amb sucursals a Xile i Buenos Aires; els elements que 

permetien veure que no es tractava de bitllets de curs legal és el seu valor facial, de 500.000 

reis, quan mai no s’havien sobrepassat els 20.000, i un petit matís del text inscrit, que deia 

que el banc «no» pagarà al portador... 

Comentant el concurs dels títols de deute, Eudald Canibell es permet recórrer a la ironia, ja 

que «siempre que hay falsificación de billetes, u otros documentos parecidos, se da cuenta al 

público [...] que las imitaciones son tan perfectas, a veces, que cuesta trabajo distinguir lo 

falso de lo legal». I que algun cop, fins i tot, «ha aparecido lo fraudulento casi al mismo tiem-

po de darse al público la emisión legal. Por manera que tampoco falta rapidez y habilidad, 

desgraciadamente mal aplicadas. [...] Si los que son carne de presidio logran esos resultados 

trabajando escondidos, [...] ¿qué no se lograría por la gente honrada en nuestros primeros 

establecimientos de Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, etc. [...]?»

Certament, a la premsa es troben sovint notícies sobre captures de falsificadors de bitllets 

de banc (Madrid 1900; València 1935; Barcelona 1935). No he trobat imatges dels tallers 

espanyols, però sí un reportatge sobre una operació de la policia argentina (Caras y Caretas 

1899), on es veu que la falsificació es podia fer amb uns mitjans certament precaris. Ca-

nibell concloïa que «Esto prueba que para la calidad no debería recurrirse al extranjero.»

Encara en el mateix número de la Revista Gràfica, que es va anar confeccionant en un llarg 

període de temps i va poder incorporar successives informacions, es troba la ressenya (Re-
vista Gráfica 1901-1902) d’un acte de protesta organitzat per l’ICAL per «demostrar que las 

artes gráficas cuentan en España con elementos, capacidad probada para que no se confíe 

al extranjero la impresión de las láminas de Deudas del Estado». La protesta va comptar 

amb nombroses adhesions d’entitats i associacions, i Josep Pascó hi va desgranar un catàleg 

de realitzacions espanyoles de qualitat, de tallers de Madrid (Agustín Avrial i Rivadeneyra), 

Saragossa (Portabella) i Barcelona, com els ja esmentats Bobes, Henrich i Thomas, alguns 

treballs dels quals estaven exposats al lloc on es va celebrar l’acte.

Procediments d’impressió

Malgrat aquests antecedents, la impressió dels bitllets oficials del Banc d’Espanya no es va 

confiar als establiments barcelonins, sinó que durant anys es va encarregar a les impremtes 

estrangeres que havien estat al centre de la polèmica del 1901 però que, atesa la seva estruc-

tura i magnitud, garantien uns estàndards de qualitat acceptables internacionalment. Tant 

la Bradbury & Wilkinson com l’American Bank Note Co. van fer, en un moment o altre, 

treballs per al banc emissor espanyol, en alternança amb els mateixos tallers de la Fábrica 
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Nacional de Moneda y Timbre. Només després de la guerra, potser a causa de la situació 

d’autarquia, es va encarregar a Rieusset la impressió del bitllet d’1 pesseta, que va dissenyar 

Carlos Vives (Somnis de paper 2003).

Quan es detecta la necessitat d’imprimir bitllets de curs local durant la guerra d’Espanya, 

en la majoria dels casos, se’n fan càrrec establiments que no tenien una experiència prèvia 

en aquest sentit, amb els mitjans de què disposen. Els resultats, per tant, seran variats, però 

cap dels bitllets serà fet en la tècnica considerada més noble, el gravat calcogràfic, ni tan sols 

en els escassos treballs de Bobes o Rieusset.

Els més acurats van ser estampats per mitjà de la litografia, sobretot en els tallers barcelonins 

especialitzats en aquesta tècnica, com Grafos, Madriguera, Viladot, Piulats o Seix i Barral. 

Aquests tallers tenien un gran nombre de tècnics especialistes que traspassaven a la pedra 

litogràfica o a la planxa de zinc els dissenys originals; en alguns casos, aquests dibuixos 

atractius són d’autors destacats, que potser treballaven en nòmina de l’establiment, com Josep 

Artigas a Grafos o Àngel Pallarès a Viladot. Una altra impremta, El Secretariat Català, espe-

cialitzada en impresos per a les administracions, fa el bonic bitllet de Premià de Mar, amb una 

imatge original amb aspecte de grisalla. Fora de Barcelona, esmentarem el taller Indústries 

Litogràfiques, de Girona, que fa les emissions de L’Escala, amb dibuix de Tomàs Roca. Una 

evolució d’aquesta tècnica és la fotolitografia, en la qual destaca l’empresa Barguñó, que fins 

i tot ho fa constar en el seu peu d’impremta, i que permet traspassar el disseny per procedi-

ments fotogràfics, assegurant així una màxima fidelitat al dibuix projectat.

Els bitllets més habituals van ser impresos a partir de clixés de fotogravat, que es fabricaven 

en tallers especialitzats, com per exemple Badal i Camats de Barcelona, o Relleus Francino 

de Terrassa. A partir d’un dibuix a tinta, que es fotografiava i més tard es gravava en planxa 

metàl·lica per sistema químic, s’aconseguia el clixé apte per imprimir. Dos clixés d’aquests es 

conserven al Gabinet Numismàtic de Catalunya; es tracta dels que van servir per als bitllets 

d’Amposta, d’1 pesseta i de 50 cèntims, utilitzats per imprimir la tinta marró (el fons, fet en 

altra tinta, s’aconseguia amb peces d’orla tipogràfica; finalment, el número de sèrie es feia amb 

un numerador i en tinta vermella). Es tracta d’uns materials rars perquè s’inutilitzaven després 

de fer l’emissió, per tal d’evitar el frau (Estrada-Rius 2007). Altres bitllets fets amb aquesta tèc-

nica són els de la impremta Centro de Administración Municipal (CAM): al Gabinet Numismà-

tic de Catalunya es conserven també diversos dibuixos de bitllets fets per aquest establiment, 

per a les emissions de La Roca del Vallès, Sentmenat, Taradell, Torelló, Vilanova del Vallès, 

Glevinyol de Ter (Les Masies de Voltregà), Ripollet, Roda de Ter, Tremp i Vilaboi (Sant Boi de 

Llobregat). Aquests materials gràfics ens permeten copsar el procediment de creació dels bit-

llets, ja que en algun cas se’n conserva un esbós, en la mida que havia de tenir definitivament, 

un altre dibuix més gran i acabat amb tots els detalls, a tinta, i, a vegades, un altre dibuix, en 

paper vegetal, per a la impressió d’un segon color de fons. Aquests dos dibuixos es reproduïen 
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per procediments fotomecànics i el clixé o clixés resultants, ja a la mida definitiva d’impressió, 
servien per al tiratge de l’emissió. Opcionalment, el clixé podia tenir alguna zona calada, amb 
espai per inserir-hi uns tipus mòbils amb un text o la numeració del bitllet.

En alguns casos comptats, la imatge no resultava d’un dibuix a tinta, sinó que derivava 
d’un gravat xilogràfic que després es fotografiava i es convertia en un clixé, com els bitllets 
de Sabadell, obra de Ricard Marlet, impresos pel successor de Joan Sallent; els de Montcada 
i Reixac, sobre gravat d’Enric Cluselles, impresos per Grafos, o els de Viladrau, fets pel Se-
cretariat Català, amb xilografia de Josep Obiols (autor també dels bitllets de la Generalitat 
de Catalunya i d’alguns per a l’Ajuntament de Barcelona, impresos per Oliva de Vilanova 
mitjançant la tècnica heliogràfica, una variant del rotogravat). Alguns d’aquests gravats 
potser són fets amb la variant de la xilografia coneguda com a linòleum o, fins i tot, amb 
una tècnica que n’imitava els resultats i que consistia a tacar amb tinta una cartolina forta 
i després «gratar» el dibuix (bitllets de Just Desvern i Molins de Llobregat, tots dos de Lluís 
Pallarès; i els de Puig-reig, d’autoria no identificada, impresos per El Secretariat Català).

Finalment, els bitllets més senzills (realitzats majoritàriament en petites impremtes de pe-
tites localitats, tot i que en trobem també de fets a tallers barcelonins) es feien només amb 
elements tipogràfics, amb tipus mòbils de plom; podien estar fets a dues tintes: una per als 
textos, fets amb lletres de motlle, i una altra per al fons, fet amb altres peces tipogràfiques, 
com orles i sanefes. Podien incorporar també un escut de la localitat o de la Generalitat, un 
clixé que aquestes impremtes ja solien tenir a les seves caixes (Alcarràs, Arbúcies, Balaguer 
–emissió 1938–). En alguns pobles petits, a més, les firmes de les autoritats, que en general 
estaven incorporades a la planxa o clixé, s’estampaven a cada bitllet amb un segell de goma 
(Oliana) o, fins i tot, es feien de manera manuscrita (Artesa de Segre, Sanahuja, Tona). 

Les impremtes de la Guerra Civil

La impressió de bitllets de curs local va mobilitzar un gran nombre d’establiments d’arts 
gràfiques de tot el territori de Catalunya, que van haver de resoldre el repte amb els mitjans 
de què disposaven, més o menys abundants i especialitzats.

Hem detectat una vintena d’impremtes de la ciutat de Barcelona, entre les quals algunes 
són empreses més o menys grans, o amb una qualitat contrastada, mentre que també n’hi 
ha d’altres de menors, de les quals sabem ben poques coses.

Al costat d’aquestes, trobem més de 40 impremtes locals, a les principals capitals de provín-
cia i comarca, amb noms tan destacats com Sugrañes de Tarragona, Franquet de Girona o 
Sol de Lleida, o també les acreditades Bas d’Igualada, Vilà de Mataró, Sallent de Sabadell 
o Castells de Valls, algunes de les quals encara existeixen.
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Una novetat de la indústria gràfica en els anys de la guerra, conseqüència dels processos 

de col·lectivització i control obrer, és l’aparició d’impremtes «unificades», com per exemple 

la Cooperativa d’Arts Gràfiques de Ripoll, que, segons indica Turró, «agrupava les tres 

impremtes de la vila» (Turró 2007, p. 196). En altres ocasions, les impremtes existents can-

vien el nom, com les de Baix Montseny (Sant Celoni), que són rebatejades com a Gràfiques 

Unificades nº 1 [ex. Miquel Grivé] i nº 2 [ex. Josep Bilbeny], o bé adopten noms d’acord 

amb la situació, com en els casos de la Impremta Unió Obrera, de Balaguer; Arts Gràfiques 

Col·lectivitzades, de Les Borges Blanques; Gràfiques Unificades, de Granollers (on s’impri-

meix el bitllet de Llinars, amb disseny d’Amador Garrell); Impremta Col·lectiva, a Reus i a 

Sadurní d’Anoia, o l’establiment que es presenta amb el curiós peu Imp. CNT FAI JJLL, de 

Vilanova i la Geltrú.

Em referiré només als establiments del Principat de Catalunya; al País Valencià també hi 

va haver una important producció de bitllets, sortits de tallers de Benicarló, Vinaròs o Elda, 

o de les famoses Gráficas Valencia, de la capital.

***

Naturalment, per començar, cal fer esment de la impremta Oliva de Vilanova, que es va fer 

càrrec de les emissions de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, sobre les 

quals tracta la comunicació de Pilar Vélez. Reconeguda com una de les impremtes més refinades 

de l’època a Catalunya, fundada per Joan Oliva a Vilanova i la Geltrú el 1899, i traslladada a 

Barcelona el 1915 pels seus fills Víctor i Demetri, va despuntar per la cura dels materials i del 

procés d’impressió; per això, és normal que les dues principals institucions del país l’escollissin 

per als seus bitllets, dissenyats per Josep Obiols i per Enric-Cristòfol Ricart (Barjau 2002).

Potser una de les impremtes més actives, i força desconeguda, és la que portava el nom equ-

ívoc de Centro de Administración Municipal, però tot indica que es tractava d’una empresa 

privada, que des de 1907 publicava la Revista Moderna de Administración Local i, més 

tard, també la revista infantil Pocholo (des de 1931); algun cop també apareix esmentada 

com a Impremta Santiago Vives, i estava especialitzada en obres de legislació local i ma-

nuals pràctics com ara Lo que debe saber todo concejal (1912), com també tota la mena 

d’impresos i formularis que pogués necessitar un ens administratiu, com llibres d’actes i 

altres elements de «modelación impresa» per ajuntaments, jutjats, etc. El Centro de Ad-

ministración Municipal, com es llegeix en els mateixos bitllets, va ser col·lectivitzat per la 

CNT, i, després de la guerra, va tornar al seu propietari. Hi ha força bitllets amb el peu 

d’impremta «Centro Admón. Mpal., Emp. col. CNT» (o la versió abreujada: «Tip. C.A.M. 

Emp. col. CNT»), i la indicació de l’adreça al carrer de Casanova, 55. En general, els bitllets 

presenten un aire similar, ja que segurament van ser fets per un mateix dibuixant i, com 

hem esmentat, alguns dibuixos originals es conserven al Gabinet Numismàtic de Catalunya.
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Dues altres impremtes poc conegudes però que fan bitllets destacats són la Cooperativa 

Obrera d’Arts Gràfiques Avant, que apareix als peus d’impremta com a C.O. Avant i que 

estava situada al carrer Corts, 719, adreça que abans de la guerra corresponia a la impremta 

Horta i després a la impremta Rex (a Avant se li coneixen, per exemple, els bitllets d’Alella, 

Banyoles, La Jonquera, Olvan o Súria, i també revistes com Tierra y Libertad, i algun car-

tell de Carles Fontserè per a la Guerra Civil, com Ambulàncies per al front o la versió en cas-

tellà del seu treball més cèlebre, Libertad!, entre d’altres) i El Secretariat Català, successora 

de La Casa de los Secretarios, dels germans Bayer, de la qual també sabem poques coses, 

però que sembla especialitzada en literatura administrativa, com continuarà fent després de 

la guerra amb el nom d’El Secretariado o editorial Salvador Rosàs Bayer. Durant la guerra 

els trobem fent uns bonics bitllets per a Baix Montseny (Sant Celoni), Molins de Llobregat 

(Molins de Rei), Montmeló, Navàs, El Papiol, Premià de Mar, Puig-reig o Viladrau (aquests, 

basats en gravats de Josep Obiols).

Pel que fa als altres tallers barcelonins, es tracta dels establiments més coneguts i prestigio-

sos de la ciutat, com els ja esmentats Gràfiques Bobes, que trobem en l’emissió de Tortosa, i 

Rieusset (que als bitllets presenta la indicació C.O., control obrer), que fa el bitllet de Vilade-

cans (pel seu disseny i cromatisme, aquest és un dels treballs més originals de tot el conjunt). 

Curiosament, atès el seu historial en la impressió de bitllets, la tasca d’ambdós establiments 

en la Guerra Civil va ser escassa. 

Especialment actiu, en canvi, va estar el taller de cromolitografia Grafos, que té un cert 

renom pels cartells de la Guerra Civil i que encara va executar treballs per als Jocs Olím-

pics del 1992. Els bitllets sortits de les premses de Grafos col·lectivitzades són abundants i 

destaquen especialment pels seus dissenys, acuradament reproduïts. Entre els autors de les 

imatges destaquen Enric Cluselles, que va fer els bitllets de 25 i 50 cèntims i d’1 pesseta de 

Montcada i Reixac; Eduard Fiol i Josep Aguilera, autors de les emissions de Girona; Andreu 

Gil, a qui es deu el bitllet de La Manresana; Àngel Grau, que fa el de Castellserà, i, especi-

alment, Josep Artigas, que més endavant destacarà com un dels més importants cartellistes 

de Catalunya, i que en aquests anys bèl·lics firma diversos bitllets per a Bellpuig d’Urgell, 

Les Borges Blanques, Borredà, Camprodon, Cornellà de Llobregat, Oló o Pineda de Segarra 

(Freixenet de Segarra). Altres bitllets de Grafos, d’autoria no identificada, són els d’Aigua-

freda, Castellterçol o Móra la Nova.

També barcelonins i d’experiència contrastada, per exemple, en el camp del cartell, són els 

tallers següents: Fotolitografia Barguñó EC (empresa col·lectivitzada), que fa els bitllets de 

Lleida, amb la trama ben visible del procediment fotolitogràfic i que destaquen pels seus 

colors; Indústria Gràfica i Relleus Basa i Pagés, on s’estampen els d’Argentona i Gandesa; 

Lit. Lafont i Miralles, control obrer, encarregada dels de Fígols i Rubí; Inds. Madriguera 

col·lectivitzada, que fa els de Canet de Mar i Figueres; Martí Marí i Cia., establiment situat 
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al Consell de Cent, 288, on s’estampen els bitllets de Guissona (i que també fa altres bitllets 
que no corresponen a municipis, com els de la Unió de Cooperadors); I.G. Piulats, que im-
primeix els de Gramenet del Besòs (Santa Coloma de Gramenet); Sabadell y Cía, S. en C., 
amb adreça al Claris, 24, autora dels de Fonts de Sacalm (Sant Hilari Sacalm) i Solsona; 
I.G. Seix i Barral EC, on es fan els d’Olot i Sitges, i I.G. Viladot, control obrer, responsable 
dels de Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès), Sallent (amb dibuix tots dos d’Àngel Pallarès, 
que no s’ha de confondre amb Lluís Pallarès que fa els d’Almacelles, Puigcerdà i altres), i 
Vic, dibuixats per Llucià Costa.

Altres tallers menors de Barcelona, sobre els quals no es troba informació, són els d’A. Be-
nages (Baixeras, 39); Gràf. Calmell, de Gràcia; M. Berdós, i Nieto C.C. (Casp, 41), que fa els 
de Corbera.

***

Pel que fa a la resta del país, no hi baixaré amb detall, sobretot per no esgotar l’espai de què 
disposo, però també per la dificultat d’arribar a recollir informació d’aquella cinquantena de 
tallers. N’he esmentat ja alguns que tenen cert pes en les respectives històries locals, tot i que, 
en alguns casos, mereixerien ser objecte d’estudis més aprofundits, atès l’interès que presenten 
per a la història general de les arts gràfiques a Catalunya, com és el cas de la impremta Sallent 
de Sabadell, que va forjar un estil propi i per a la qual va treballar el gravador Ricard Marlet, 
autor dels bitllets de la ciutat vallesana; però també els establiments Sugrañes, de Tarragona; 
Castells, de Valls, i Bas, d’Igualada, que també fan els de les respectives ciutats.

En destacaré d’altres, que en ocasions encara existeixen avui dia, o han estat en funciona-
ment fins fa poc, com la impremta Trayter, de Figueres, que fa els bitllets del Port de la Sel-
va; Bassa, de Móra d’Ebre, on s’imprimeixen els de Vilalba dels Arcs i Bot; De Ferrando, de 
Reus, responsable de les emissions de Riudoms i Cornudella de Montsant; dos establiments 
de Tàrrega: el que feia el tiratge de la revista Crònica Targarina i la Impremta i Llibreria 
A. Figueres, o les impremtes Algueró-Baiges (o Imprenta Moderna del Ebro, on s’imprimia 
la revista Ibérica i altres treballs per a l’Observatori de l’Ebre) i Querol, les dues de Torto-
sa. També les impremtes Molins, de Berga; Arts gràfiques Farners, de Farners de la Selva 
(Santa Coloma de Farners); Indústries Litogràfiques (imprimeix els bitllets de L’Escala), 
de Girona; Arts Gràfiques Ilerda, de Lleida; impremta Ciutat de Ramon Torra i Tipografia 
Artística, les dues de Manresa; Mestres, de Montblanc; Solé, de Tarragona; Impremta de 
Tremp, a la capital del Pallars Jussà; Queralt, de Valls, o Barnadas, del Vendrell. Curiosa-
ment, a vegades les capitals de comarca imprimeixen bitllets per als pobles propers, però les 
seves emissions les fan fer a establiments de Barcelona.

Finalment, pel que fa a altres poblacions, esmentarem Pera d’Agramunt, impressors, en 
aquesta vila de l’Urgell; Blandonia, de Blanes; Anglada, de Camprodon; Vilallonga, de Cas-
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sà de la Selva; Arts Gràfiques Bonell, de Martorell; C. Barnés, de Palamós; Barral imp., de 
La Pobla de Lillet; Imp. i Llib. Güell, de La Pobla de Segur; Greco A.G., de Premià de Mar 
(Antoni Turró ens fa saber que havia estat impremta de Domènec Alemany); Arts Gràfiques 
Benaiges, de Sadurní d’Anoia; Imp. Rodergas, de Súria; Imp. Sonsona, de Torredembarra, 
i Imp. Montsià, d’Ulldecona.

***

Tots aquests establiments, cadascun a la seva manera, van contribuir en poc temps a crear 
aquest conjunt d’emissions que són testimoni d’aquell moment històric i que, entre altres 
coses, podem analitzar com a testimonis de la cultura material, com a productes de la in-
dústria gràfica i, també, pel seu interès visual.
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JOSEP	OBIOLS	I	EL	DISSENY	DELS	BITLLETS	DE	LA	
GENERALITAT	DE	CATALUNYA

Pilar	Vélez
Museu	del	Disseny	de	Barcelona

Resumen

Josep Obiols (1894-1967) fue uno de los artistas más representativos del noucentisme catalán.

Pintor, ilustrador y grabador, trabajó especialmente para el ámbito cultural –libros, revistas, 

asociaciones, escuelas...– y las instituciones de gobierno. En este terreno sobresalen los billetes 

realizados en 1936 para la Generalitat de Cataluña. Obiols diseñó y grabó en madera los billetes, 

impresos por Oliva de Vilanova. En el Museu del Disseny de Barcelona se conservan dos planchas 

de madera de dos billetes. 

Palabras clave
Guerra Civil; noucentisme; artes gráficas; papel moneda; Josep Obiols

Abstract

Josep Obiols (1894-1967) was one of the most representative artists of Catalan Noucentisme. 

Painter, illustrator and engraver, he worked mainly for the cultural world –books, magazines, 

associations, schools...– and for government institutions. In this context, the notes made in 1936 

for the Generalitat de Catalunya are outlined. Obiols designed and recorded in wood the tickets, 

printed by Oliva de Vilanova. In the Museu del Disseny de Barcelona there are two wooden ma-

trices of two of the mentioned tickets.

Paraules clau
Spanish Civil War; Noucentisme; graphic arts; paper money; Josep Obiols

Josep Obiols (1894-1967) és un dels grans representants de l’art del noucentisme. Pintor, 
gravador, il·lustrador de llibres, cartellista, entre els principals vessants que va conrear, so-
bresortí per les seves imatges altament representatives de la nova plàstica, estretament lliga-
da al món mediterrani hereu del món clàssic i a les arrels identitàries (Fontbona et al. 1990).

És a dir, Josep Obiols fou un noucentista de cap a peus, no tan sols durant el període que 
abasta el moviment cultural des de la segona dècada del segle xx fins a la guerra –traves-
sant la Mancomunitat, la dictadura de Primo de Rivera i la República–, sinó també després 
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de l’ensulsiada, en contribuir a recuperar la cultura pròpia completament anorreada. Per-
què l’ideari del noucentisme i dels noucentistes, amb la seva voluntat institucionalitzado-
ra, era l’assoliment d’una nova i moderna estructura de país, fonamentada en la cultura 
d’arrel mediterrània. És a dir, treballar per la identitat nacional, tot atorgant un paper 
clau a l’art i el seu valor social, convençuts que era la millor manera de forjar i enriquir 
la cultura dels pobles. Per aquest motiu, les institucions noucentistes donaren també una 
gran prioritat a l’educació, impulsant projectes pedagògics molt innovadors, equiparables 
a altres europeus coetanis.

L’obra de Josep Obiols és un perfecte exemple, i referent notable, d’aquest ideari. Deixeble 
del pintor catalanouruguaià Joaquim Torres-García a l’Escola de Decoració que aquell te-
nia a Sarrià, en fou un gran admirador i, de fet, publicà els seus primers dibuixos a la Revis-
ta de l’Escola de Decoració l’any 1914. A més, d’ell va aprendre la tècnica de la xilografia o 
gravat sobre fusta, a la qual ens referirem tot seguit. Obiols la conreà des del 1916, tant com 
a il·lustració de llibres, com a estampes, felicitacions de nadal, exlibris i, fins i tot, per al 
paper moneda de la Generalitat. Així mateix, va aprendre l’art de la pintura mural, en què 
tant va treballar des del 1923 amb les pintures que realitzà per a la capella de l’Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, primer centre a Europa dedicat exclusivament a la 
formació cultural i laboral de les dones, fundat per Francesca Bonnemaison. Les darreres, 
que per greus problemes de visió va haver de realitzar Vidal Gumà seguint el seu projecte, 
foren les de la capella del baptisteri de l’església parroquial d’Arenys de Mar.

Però el tret que millor identifica la personalitat de Josep Obiols és la seva vocació de servei 
al país o, dit d’una altra manera, la seva voluntat de servei. Per això, en més d’una ocasió, 
se l’ha definit com «l’home cívic» (Cirici 1967, p. 391), mogut per fer realitat «l’obra ben 
feta», el repte dels noucentistes.

Si ens preguntem perquè el 1936 Obiols va ser l’autor del paper moneda de la Generalitat, 
val la pena de repassar abans la seva trajectòria al servei de les institucions. Ho farem, però, 
cenyint-nos només a la seva obra d’il·lustrador, dibuixant i grafista, per tal de no fer massa 
feixuc el text, atès el gran volum d’intervencions murals i altres col·laboracions pictòriques 
d’aquest ordre de què va ser autor. Només cal recordar la seva participació en el conjunt 
mural del vestíbul de Correus cap al 1928, conjuntament amb Galí, Labarta i Canyelles, o 
les grans teles a l’oli dedicades a Les drassanes del port de Barcelona i La taula de canvi, 
per a la Conselleria de Finances del 1936, entre altres.

Ara bé, especialment destaca el seu rol com a director artístic de l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana (APEC), una entitat capdavantera en el món pedagògic. Fundada 
el 1899 per Francesc Flos i Calcat, aleshores director del Col·legi Sant Jordi, que impartia 
l’ensenyament en català just al final del segle xix. Una de les grans innovacions que aportà 
l’Associació fou un nou concepte de llibre escolar. Obiols il·lustrà algunes de les edicions més 
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populars de l’APEC: el Cartipàs català (1915) de Pau Romeva, cinc quaderns d’escriptura 

vertical, per aprendre a escriure els més menuts; el Sil·labari català (1922), també amb text 

de Pau Romeva, en dos volums, per aprendre a llegir.

Josep Obiols era molt jove quan realitzà aquestes dues col·laboracions, que ens presenten ja 

un artista plenament noucentista, que sap plasmar la imatge serena, planera i popular, tan 

característica del moviment: les nenes de les trenes, les orenetes, les clavellines, les atzava-

res... Tot això en l’etapa anterior a l’esclat de la dictadura de Primo de Rivera el 1923. De 

fet, l’Associació no va poder reprendre la seva activitat editorial fins a finals del 1930, en ser 

enderrocada la dictadura, i, aleshores, Obiols hi va tornar a col·laborar. D’aquesta segona 

etapa, que quedaria estroncada definitivament per la Guerra, en destaca el llibre d’Enric 

Bagué i Jaume Vicens Vives, Història. Primeres lectures (1936), adreçat als adolescents, i, 

com sempre, editat amb el convenciment que els llibres escolars havien de ser sempre els 

millors llibres.

Però, sens dubte, la imatge més coneguda de l’APEC, obra de Josep Obiols, és el cartell 

que realitzà el 1921: «Ja sou de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana?», deia 

el peu de la imatge protagonitzada per un vailet que camina decidit mirant fixament l’es-

pectador, amb una cartera en bandolera i una carpeta sota el braç, mentre una oreneta 

aixeca el vol. De fet, ha estat considerat el primer cartell de masses que assolí un gran 

ressò a Catalunya, ja que, a més, la imatge va ser reproduïda en altres formats, com ara 

vinyetes postals. Datat el 1921, segons el Butlletí de la mateixa Associació del novembre 

del 1921, se n’imprimiren 1.000 de mida gran (100 x 70 cm) i 3.000 de petits (50 x 35 

cm). Així mateix, el mateix noiet, amb un altre abillament, va ser el protagonista d’altres 

impresos de la mateixa APEC, com ara del cartell del 1r Congrés Nacional de l’Associació, 

celebrat l’abril del 1936.

Paral·lelament, Obiols col·laborà amb altres entitats culturals o institucions de govern, com 

van ser la innovadora Editorial Muntañola de llibre infantil, les Edicions Proa amb col-

leccions tan populars com «A tot vent», la col·lecció «Els Nostres Clàssics» de l’Editorial 

Barcino, la Casa de Caritat de Barcelona, el Butlletí de la Cambra Mercantil, l’Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, l’Associació de Música «da camera», el Comissa-

riat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Per a tots 

ells creà nombrosos logotips i identitat corporativa, com també impresos de tota mena, des 

de cartells fins a fulletons, calendaris, felicitacions i un llarg etcètera. Tot plegat ens parla 

de l’esmentada vocació de servei i del seu estret lligam amb entitats i institucions que tre-

ballaven per construir una societat catalana moderna. No és estrany, doncs, que li fossin 

encarregats els bitllets de la Generalitat, per als quals realitzà uns gravats xilogràfics d’una 

gran qualitat plàstica.
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Josep Obiols, xilògraf noucentista

Josep Obiols va ser un gran xilògraf (Vélez 1990). Abans de referir-nos, però, a l’obra xi-
logràfica de Josep Obiols, és bo fer una breu referència a la tècnica xilogràfica, avui força 
oblidada.

La xilografia o art de gravar la fusta és el primer sistema de reproducció d’imatges que es 
va conèixer a Occident. Els testimonis més antics que s’han conservat daten del segle xiv, tot 
i que a Orient es coneixia des d’uns quants segles abans.

La xilografia –del grec «xylon», fusta i «graphos», gravat– és una tècnica d’impressió en 
relleu. Això significa que és la superfície de la matriu de fusta, que es talla manualment, la 
que s’entinta i s’imprimeix sobre el paper mitjançant una pressió.

Es pot tallar a fibra o a fil, o bé a contrafibra o a testa; és a dir, seguint les vetes de la fusta, o 
des del segle xviii, en sentit perpendicular a les fibres, sistema que permet resultats més preci-
sos. La xilografia a fil es treballa amb gúbies, amb les quals es rebaixa i es buida la fusta fins 
a donar-li la forma prevista que resta en relleu a la superfície que s’entintarà. La xilografia a 
testa es treballa amb burins que permeten buidar la fusta perpendicularment. Les fustes més 
corrents per a la xilografia a fil són dúctils: blada, noguera, cirerer, perera... Les fustes més 
corrents per a la xilografia a testa són molt més denses: la millor és el boix, atesa la seva gran 
densitat. Com més densa i dura és la fusta, més bona és la qualitat de reproducció.

La xiLografia a testa

Cap al 1775, un anglès, Thomas Bewick, popularitzà una nova manera de treballar la fusta 
amb un burí com els que s’utilitzaven per al metall sobre una fusta densa, el boix, molt dur, 
per tal de poder manipular-lo com el metall, en sentit contrari a les fibres. Els resultats eren 
molt minuciosos i les reproduccions d’una gran qualitat.

La xilografia a testa va tenir un gran desenvolupament des de mitjan segle xix a tot Eu-
ropa, al servei de la reproducció de les grans revistes i llibres il·lustrats, que assoliren una 
gran difusió. Però la litografia i la cromolitografia i els nous procediments fotomecànics de 
reproducció esdevingueren una gran competència per a la xilografia, i, a poc a poc, la labor 
dels gravadors de fusta restà obsoleta. La revifalla de la xilografia tingué lloc els darrers 
anys del segle xix, sobretot pel descobriment de la xilografia japonesa, però va ser a primers 
del segle xx, quan va ser recuperada com un camí plàstic autònom, més enllà de la simple 
reproducció. Era el naixement de la xilografia artística.

A Catalunya, aquest fet va coincidir amb el Noucentisme i comptà amb notables gravadors 
(Fontbona 1991). Enric-Cristòfol Ricart i Josep Obiols en foren els capdavanters, sense oblidar, 
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tanmateix, una segona generació en mans de Ricard Marlet, Antoni Ollé Pinell i Antoni Gela-

bert, com tampoc Lluís Jou, català instal·lat a França, dedicat especialment a l’alta bibliofília.

Josep Obiols conreà la xilografia des del 1916 al 1951, és a dir, durant 35 anys (Benet 1926, 

p. 4). Normalment treballava el boix a testa amb burins. Als darrers anys 20 va fer servir 

un burí especial, el «veló», que és un burí de diversos talls. Aquesta eina pot traçar sobre la 

fusta diverses línies paral·leles alhora. Obiols solia fer servir el de quatre talls, amb els quals 

dotava els seus gravats d’una sèrie de trames que enriquien els tons i les ombres del conjunt.

Obiols conreà la xilografia per a la il·lustració de llibres de poemes, publicacions institucio-

nals, revistes com el setmanari infantil Jordi, de gran qualitat gràfica i, malauradament, de 

vida efímera, el setmanari humorístic El Borinot (Benet 1926, p. 4), impresos comercials, 

nadales, ex-libris, i, també, el paper moneda de la Generalitat i altres impresos oficials, com 

ara obligacions del Tresor o algun segell.

Al Museu del Disseny comptem amb un fons de matrius xilogràfiques de Josep Obiols, un 

total de 56 matrius, que és només una tercera part de l’obra xilogràfica de l’artista. Va ser 

una donació de la família Obiols Germà l’any 1990 arran de l’organització de l’exposició 

retrospectiva Josep Obiols, que tingué lloc al Palau de la Virreina el mateix any 1990. En 

aquell moment passaren a formar part del fons del Museu de les Arts Gràfiques, avui inte-

grat en les col·leccions del Museu del Disseny. La resta de matrius no s’han conservat, llevat 

d’algunes, molt poques, que es troben en alguna col·lecció particular (Vélez 1990).

Els bitllets de la Generalitat de Catalunya

eLs bitLLets emesos

Un decret del president Lluís Companys, a proposta del conseller d’Economia i Serveis Pú-

blics, Josep Tarradellas, del 21 de setembre del 1936, decretà l’emissió de bitllets de Tresore-

ria, per un import de 20.000.000 pessetes, distribuïts en un milió de bitllets de 10 pessetes, 

un altre milió de 5 pessetes i dos milions de bitllets de 2’50 pessetes. Aquesta emissió tenia la 

mateixa consideració i poder liberatori que els del Banc d’Espanya, és a dir, era un veritable 

Paper Moneda Nacional català (Turró 1982, p. 31).

La impressió durà tres mesos, del 20 d’octubre del 1936 fins al 20 de gener del 1937. Eren 

bitllets «de tipus americà», rectangulars i llargs. A l’anvers tots duien l’escut de Catalunya 

i una al·legoria de l’economia i el treball, simbolitzades en una espiga de blat i un martell.

Se’n va fer càrrec la impremta Oliva de Vilanova, una de les més prestigioses del país, amb 

seu al carrer Casanova de Barcelona, que utilitzà paper especial encolat –conegut com a 
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«alexandrí»–, producte d’un dels paperers de més renom de Catalunya, la casa Guarro. Oli-

va cobrà 88.000 pessetes per l’encàrrec (Barjau-Oliva 2002, p. 362-365). Bitllets «de tipus 

americà», rectangulars i llargs, dissenyats per Obiols, que els gravà sobre fusta, i van ser 

reproduïts mitjançant el sistema de l’heliogravat.

Els bitllets, però, gaudiren de curta vida, ja que la mateixa Generalitat, en un decret del 23 

de febrer del 1938, disposà de retirar-los de la circulació, tot i que el reintegrament s’allargà 

fins al 31 de desembre d’aquell any. De fet, hi havia el projecte de noves emissions de bitllets 

d’altres valors –1.000, 500, 100, 50 i 1 pesseta–, però tot i que se n’han conservat algunes 

proves d’impremta, com veurem, no van arribar a emetre’s. 

El bitllet de 2’50 pessetes presenta, al bell mig del revers, una al·legoria del treball indus-

trial, l’escultura de Josep Llimona dedicada a «El forjador» (1914), més unes fàbriques, a 

banda i banda, amb una sèrie de xemeneies que fumegen. Són de color gris (fig. 1.1).

El revers del bitllet de 5 pessetes conté una al·legoria de la Guerra. Uns fusells i una cinta 

de metralladora i, a un costat, un obrer amb un fons de fàbriques, i, a l’altre, un campe-

rol amb una falç a la mà esquerra i una garba sota el braç, que representen la indústria i 

l’agricultura, pilars de l’economia catalana. Són de color marró clar (fig. 1.2).

El revers del bitllet de 10 pessetes l’omplen un grup de barques de pesca, que ens parlen de 

la Catalunya marinera. Són de color verd (fig. 2.1).

Els bitllets, doncs, defugen la imatge de personatges o prohoms, corrent en els papers mo-

neda d’arreu del món, i es decanten per al·legories de caràcter social que potencien l’esforç 

de les classes treballadores. L’única excepció a aquesta afirmació, tot i que va ser només un 

projecte, ja que mai no es va emetre, és una proposta per al bitllet de 5 pessetes amb el bust 

del president Francesc Macià. De la mateixa manera, tampoc no reeixí una altra proposta 

d’un paisatge del Montseny per al bitllet de 2’50 pessetes.

eLs bitLLets no emesos

El bitllet més ambiciós era el de 1.000 pessetes, per al qual Obiols dissenya una imatge 

que també es destinà al bitllet de 100 pessetes. L’anvers, amb l’escut de Catalunya a 

l’angle inferior dret, és presidit, a primer terme, per una figura femenina de perfil que 

duu gorra frígia i maneja un timó, símbol de la República i la llibertat. És imprès en 

un brillant color blau, que li atorga una gran i singular qualitat cromàtica, per bé que 

també hi ha proves de color taronja. Com tots els que no es van emetre, porta la data 

fictícia de 1950.

Al revers es disposen tres imatges: a l’esquerra, una caravel·la; al mig, les Drassanes de Bar-

celona, i, a la dreta, uns mestres d’aixa construint una nau. És un conjunt, com el de l’anvers, 
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d’una gran vivor cromàtica, atès que està imprès en un alegre color taronja, poc comú en el 

paper moneda, tot i que també se’n coneixen altres proves de color marró.

D’aquest bitllet se’n conserven nombroses proves d’impremta, com ara les del Gabinet Nu-

mismàtic del MNAC (fig. 3.1). Sens dubte, els temes del revers ens porten a pensar en els olis 

de La taula de canvi i Les drassanes del port de Barcelona, que Obiols va pintar per a la 

Conselleria de Finances el mateix any 1936 (Josep Obiols 1990, p. 65-66).

El bitllet de 500 pessetes, del qual només en coneixem algunes proves en color verd, és 

presidit a l’anvers per una figura femenina amb el corn de l’abundància ple de fruits; a 

l’esquerra, l’escut de Catalunya a la part baixa central, amb un dofí i un noi amb un farcell 

a l’espatlla; i a la dreta, un gran vaixell de vela i unes fàbriques amb xemeneies fumejant. 

És a dir, novament, els símbols de l’agricultura, el comerç i la indústria. Centra el revers el 

número 500 envoltat de fulles d’alzina amb aglans (fig. 3.2).

Anys enrere, el 1990, amb motiu de l’exposició antològica dedicada a Josep Obiols, vam po-

der localitzar la meitat de la matriu xilogràfica d’aquest bitllet en una col·lecció particular 

de Barcelona.

De fet, dels bitllets de la Generalitat, no se n’han conservat les matrius xilogràfiques, llevat 

d’aquesta meitat i d’alguns petits fragments, que avui es conserven, en l’esmentat fons del 

Museu del Disseny de Barcelona (Vélez 1990, cat. núm. 43 i 45).

El bitllet de 50 pessetes és l’únic bitllet que no és obra de Josep Obiols, sinó d’Enric-Cristòfol 

Ricart, l’altre gran xilògraf noucentista, ja esmentat. L’anvers és presidit al bell mig per un 

gran escut de Catalunya, amb al·legories del treball, la navegació, el comerç i l’agricultura 

–una fàbrica, uns vaixells, fruites i plantes. Al revers, al centre, l’escut de la Generalitat, 

i a ambdós costats, a l’esquerra, una figura femenina ajaguda amb el caduceu a la mà –

al·legoria del comerç– i, a la dreta, una altra amb un mall –al·legoria del treball. Al fons, un 

veler i una fàbrica. Se’n conserven nombroses proves en distints colors –verd, blau, lila...–, 

en diverses col·leccions privades barcelonines, i en Gabinet Numismàtic del MNAC.

Finalment, cal afegir que del bitllet d’una pesseta, només se’n coneix un petit esbós prepa-

ratori.

aLtres bitLLets: eLs bitLLets de L’ajuntament de barceLona i eL bitLLet de 
L’ajuntament de viLadrau

La gran part d’ajuntaments catalans van editar també bitllets i moneda durant la guerra. 

L’any 1990 vàrem establir la hipòtesi que Josep Obiols podia ser l’autor dels de Barcelona 

(Josep Obiols 1990, p. 114). Anys després, Teresa Marot aportà la notícia que els bitllets en 

paper de 50 cèntims, 1 pesseta i 1’50 pessetes eren d’Obiols, fets a partir d’uns gravats xilo-
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gràfics seus, i que els de cartó de 10 i 15 cts. eren de la mà de Ricart. Tots ells foren impresos 
pels tallers Oliva (Marot 1997, p. 284-285).

Obiols, que havia passat moltes temporades a Ca l’Herbolari de Viladrau, va ser també 
l’autor del bitllet d’1 pesseta d’aquest municipi (Josep Obiols 1990, p. 113). Va aprofitar un 
gravat xilogràfic –un dels més grans que Obiols gravà al llarg dels anys–, que reproduïa La 
font de l’oreneta de Viladrau, on al mes de maig del 1936 s’havia instal·lat una estela de 
Joan Rebull, en homenatge a Guerau de Liost, mort tres anys enrere. El gravat, que havia 
servit per a la confecció del programa de l’acte d’inauguració, va reduir-se i, sense la firma 
que es va retallar, va servir per a l’esmentat bitllet (fig. 2.2).

obLigacions deL tresor i segeLLs no emesos

Finalment, abans de cloure aquest repàs, cal afegir algunes xilografies que Obiols va fer per 
a una sèrie d’obligacions del Tresor, del 1932 al 1936, amb temes al·legòrics al treball, de 
les quals en coneixem algun exemplar en col·leccions particulars i al Gabinet Numismàtic 
de Catalunya del Museu Nacional d’Art de Catalunya (fig. 4).

Obiols va fer també un gravat xilogràfic per a un segell de 50 cèntims, que no es va emetre, 
el qual representava la Victòria de Samotràcia al fons, i dos soldats en primer terme. El 
mateix tema el gravà a la punta seca sobre coure juntament amb quatre més, però cap d’ells 
va arribar a circular.

Cloenda

Josep Obiols va realitzar un dels projectes institucionals més importants del país durant la 
República. Els bitllets de la Generalitat foren un projecte de govern d’altíssima qualitat, que 
reuniren:

Un artista de gran renom, Josep Obiols.
Una tècnica de gran vàlua artística, la xilografia a testa.
Una impremta innovadora de primeríssim ordre, Oliva de Vilanova.
Una gran indústria paperera, Guarro.
En definitiva, uns bitllets artístics per excel·lència. 
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Figura 1. Bitllets de la Generalitat de Catalunya: bitllet de 2’50 pessetes (MNAC/GNC 109581-N). 

Figura 2. Bitllet de 5 pessetes (MNAC/GNC 38 251-N).

Figura 3. Bitllet de 10 pessetes. (MNAC/GNC 313064-000).
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Figura 4. Bitllet de 1000 pessetes. (MNAC/GNC 310 429-000).

Figura 5. Detall del bitllet de 500 pessetes. (MNAC/GNC 31006-000).

Figura 6. Bitllet d’1 pesseta. Ajuntament de Viladrau. (MNAC/GNC 109587-N).
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Figura 7. Obligació del Tresor de la Generalitat de Catalunya, 1936 (MNAC/GNC 333792).

7
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Resumen

A lo largo del presente trabajo se realiza una aproximación a la biografía del numismático y ac-
tivista político Antoni Turró i Martínez (1915-2009) y se presenta la colección de papel moneda 
local catalán, emitido entre los años 1936 y 1939, que reunió a lo largo de su vida. 

Es, sin duda, una de las mejores colecciones de numismática de esta tipología. Por un lado, por-
que recoge de forma exhaustiva ejemplares de todo el territorio catalán y, más ampliamente, de 
Aragón, Andorra, las Islas Baleares y Valencia, y, por otro, porque Antoni Turró, como miembro 
fundador de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, fue un experto en el papel moneda 
republicano y elaboró las bases científicas para su catalogación y su estudio numismático.

Esta colección, donada a la Generalitat de Catalunya y custodiada y conservada en el Museu 
d’Història de Catalunya, constituye también un testimonio de la generosidad y el patriotismo 
de Antoni Turró y la muestra de un hecho histórico importante de nuestra historia reciente: la 
emisión controlada de moneda fraccionaria por parte de los ayuntamientos de Cataluña durante 
la Guerra Civil para afrontar las necesidades financieras del país.

Palabras clave
Papel moneda, falta de moneda, billetes, Guerra Civil, ayuntamientos, Cataluña 

Abstract

This study looks at the life of the numismatist and political activist Antoni Turró i Martínez (1915-
2009) and presents his collection of local Catalan paper currency issued between 1936 and 1939.

The collection of local Catalan paper currency (1936-1939) built up by Antoni Turró is unques-
tionably one of the finest numismatic collections of its kind. Firstly, because it contains examples 
from across the entire territory of Catalonia and from further afield from Aragon, Andorra, the 
Balearic Islands and Valencia; and, secondly, because Turró, as a founding member of the Cata-
lan Society of Numismatic Studies, was an authority on Republican paper currency and drew up 
the scientific bases for cataloguing it and studying it from a numismatic perspective.

This collection, donated to the Generalitat de Catalunya and preserved and held in the Museu 
d’Història de Catalunya, is evidence not only of Antoni Turró’s generosity and patriotism but also of 
an important aspect of our recent history: the controlled issuing of fractional currency by town and 
city councils in Catalonia during the Spanish Civil War in order to meet the country’s financial needs.

Key words
Paper currency, currency shortfall, notes, Spanish Civil War, town and city councils, Catalonia
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Antoni Turró i Martínez va néixer a Barcelona l’11 de maig de 1915, al carrer de la 
Cera, al Raval, fill de pare català, Ramon Turró i Marés, i de mare murciana, Manolita 
Martínez Nevado. A més, tenia tres germans més petits: Paquita, Andreu i Isabel. El 
dia 2 de gener de 1931, amb 16 anys, va començar a treballar en el negoci familiar, 
una lampisteria regentada pel seu pare i l’avi, Antoni Turró Crosas, situada al núme-
ro 2 de la baixada de Sant Miquel. Aviat va sentir la necessitat de canviar de feina, i, 
l’any 1932, va demanar al seu avi una carta de recomanació per poder aconseguir un 
nou treball (Fons Família Turró). Poc després, va començar a treballar com a mosso als 
Magatzems Santa Eulàlia, situats al pla de la Boqueria. Va ser en aquesta època quan 
començà a sentir inquietuds catalanistes i, juntament amb alguns companys de feina, 
va decidir fer-se soci del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria 
(CADCI), on s’afermà el seu independentisme i es va anar definint el seu caràcter fort i 
independent. La seva joventut va transcórrer en un període molt marcat pels conflictes 
de caràcter social.

Una formació autodidacta a aixopluc del CADCI

El CADCI era una entitat sindical i social catalana, fundada a Barcelona l’any 1903 per un 
grup de dependents de comerç i d’oficines de tendència política catalanista, coneguts com 
«els saltataulells». L’any 1912 es començà a editar la seva revista Acció, òrgan de difusió 
i propaganda del Centre, i el 1913 comprà el que seria la seva seu històrica, al número 10 
de la rambla de Santa Mònica. El CADCI, ja des dels seus inicis i cada vegada amb més 
força, entrà en la lluita social, que en aquells temps prenia una gran volada, i participà, de 
manera continuada, en tots els actes patriòtics, cívics i esportius. L’entitat s’estructurava 
en cinc seccions: Organització i Treball, Socors Mutus, Esports i Excursions, Propaganda 
Autonomista, i Educació i Instrucció. A redós d’aquesta última secció, podem situar l’etapa 
formativa de Turró. La Secció d’Educació i Instrucció mantenia les populars Escoles Mer-
cantils, que tenien un ampli cos de professors que impartien classes de català, comptabili-
tat, taquigrafia i idiomes, entre d’altres. Turró, amb les seves ànsies d’aprendre i conèixer, 
s’inscrigué ràpidament en moltes d’aquestes classes i feu cursos que tenien una matrícula 
accessible per a totes les butxaques i, sobretot, un bon professorat, per la qual cosa aviat 
foren molt populars i concorreguts.

Turró, que inicialment va formar part com a vocal de la junta permanent del CADCI, va ser 
més tard vocal de la Secció de Propaganda Autonomista (La Humanitat, 25/4/1936, 1301, 
p. 3), de la qual formaven part molts independentistes, que van provocar que el CADCI 
prengués una posició cada vegada més combativa en les reivindicacions catalanistes i inde-
pendentistes, i fos propulsor de moltes actituds i moviments patriòtics.
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Excursionisme i cultura

El moviment excursionista dels anys trenta veia aquesta activitat no solament com un es-

port, sinó també com una activitat cultural i una manera de conèixer a fons el país. Per tant, 

en alguns sectors de la societat catalana d’aquella època es va impulsar l’excursionisme i el 

coneixement del territori com un element de construcció d’una certa identitat, a través del 

coneixement cultural i territorial de les diverses parts de Catalunya. A més, es considerava 

que l’excursionisme influïa en la formació física i moral dels més joves, i, en aquest sentit, 

posaven cura a difondre la seva obra i els seus ideals entre les noves generacions, amb una 

especial atenció a l’educació i l’ensenyament del català. 

Així doncs, Turró, en la seva joventut, va estar vinculat permanentment a diferents colles i 

centres d’excursionisme, d’esperit genuïnament català, dedicats al foment de la tècnica, la 

pràctica i la difusió de l’excursionisme en totes les seves facetes, tant esportives com cultu-

rals, de lleure i de defensa i manteniment de les condicions del medi. Aviat es comprà una 

càmera fotogràfica, que l’acompanyava en totes les sortides que feia, i amb ella va saber 

copsar la bellesa dels pobles i paratges de Catalunya.

Era soci del Càmping Club de Catalunya (Federació d’Acampada), que formava part de The 

International Federation of Camping Clubs i que el permetia acampar arreu de Catalunya 

i a l’estranger. Fou secretari del comitè d’excursionisme del Centre d’Esports i Excursions 

(La Veu de Catalunya, 12/4/1935, 45, 12111,), que tenia com a vocació «posar-se a dispo-

sició de les entitats excursionistes per col·laborar en l’enaltiment de l’excursionisme català». 

L’entitat, d’arrelat sentiment catalanista, exemplificà aquests moments d’efervescència de 

l’excursionisme als anys trenta i esdevingué un exemple de l’esperit associatiu i corporatiu 

del poble, com moltes altres associacions i centres excursionistes. 

Així mateix, cal destacar el paper fonamental que Turró tingué dins la Secció d’Esports i 

Excursions del CADCI, on també va ser membre de l’equip de lluita a corda, que va obtenir 

en diferents ocasions el títol de campió de Catalunya. 

Ingrés a Nosaltres Sols

Turró ingressà a l’agrupació nacionalista Nosaltres Sols (traducció literal de l’irlandès Sinn 

Féin), creada i liderada per Daniel Cardona i Civit l’any 1931, que va ser el nucli represen-

tatiu de l’independentisme, organitzat al voltant d’un setmanari del mateix nom i d’una 

agrupació política i armada, l’Organització Militar Nosaltres Sols, similar al Sinn Féin 

irlandès. Tingué una incidència important en el jovent en general a Barcelona, i, sobretot, 
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al Baix Llobregat. Tot i que l’afiliació no fou gaire nombrosa i probablement mai no so-

brepassà alguns centenars de membres, als joves que passaren per l’organització els deixà 

una empremta activista que marcà el catalanisme més extremista durant dècades. Va ser 

l’única organització que s’oposà a l’Estatut de Núria (1932), ja que consideraven que era 

una claudicació.

Turró fou vicesecretari de la junta directiva de Nosaltres Sols (Nosaltres Sols!, 24/2/1934, 

151,), des d’on començà l’entrenament en pràctiques paramilitars i exercicis militars i la 

pràctica amb armes per participar finalment en els fets del 6 d’octubre de 1934 a Barcelona, 

amb escamots de Nosaltres Sols (Ramos 2004, p. 2). Aquests escamots es van fer forts al 

terrat del Palau de la Virreina, on hi havia la Societat d’Atracció de Forasters, una orga-

nització de foment i promoció del turisme, i després es van enfrontar, a la plaça del Teatre, 

amb les tropes que havien atacat el CADCI i que els havien impedit anar Rambles amunt a 

enganxar el ban de guerra. Finalment, la policia el detingué al carrer, però va aprofitar una 

distracció per escapolir-se del camió on el duien pres. Tenia aleshores 19 anys.

La derrota de la revolta d’octubre del 1934 obligà l’organització a passar a la clandestinitat. 

El juny del 1936 Nosaltres Sols entrà en el nou Estat Català, i Turró també hi començà la 

seva militància.

La Guerra Civil

El juliol del 1936 una part de l’Exèrcit espanyol se sollevà contra el Govern de la Segona 

República, legalment constituït, en un intent de cop d’Estat que va ser contrarestat per la 

resistència de sectors obrers i populars. El fracàs del cop significà l’inici de la guerra. 

Barcelona va viure en aquells moments una sèrie d’esdeveniments coneguts com a Batalla 

de Barcelona, en els quals Turró va participar activament. El 19 de juliol el general Manuel 

Goded es va posar al capdavant de les forces sollevades que van intentar prendre el control 

de diversos punts de la ciutat, dirigides pel comandant López Amor. Turró, juntament amb 

altres companys de diverses milícies antifeixistes, va participar en alguns combats al carrer 

per sufocar la revolta militar a Barcelona, i el dia 20 va prendre part en l’assalt a la caserna 

de les Drassanes. L’intent colpista va fracassar i el general Goded es va rendir al president 

Companys. 

Després de posar fi a la rebel·lió militar a Barcelona, les principals agrupacions polítiques 

i sindicals catalanes se centraren a reclutar i formar milicians per enviar-los als principals 

escenaris bèl·lics, especialment al front d’Aragó. Es bastí una àmplia xarxa de nuclis en el 

territori, preparats per a l’ensinistrament dels futurs combatents.
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Turró es va unir a les tropes d’Estat Català, probablement a la Columna Volant Catalana, 

i va participar en el cos expedicionari que va intentar recuperar Mallorca (del 16 d’agost 

al 12 de setembre de 1936), ocupada pels sollevats. Però l’arribada de l’aviació italiana, 

comandada per Arconovaldo Bonaccorsi, conegut com a comte Rossi, i el boicot del Govern 

espanyol en no donar suport a l’expedició catalana van frustrar aquella acció, fet que va 

deixar en mans dels feixistes una plataforma per llançar atacs aeris a la Península. Tot i 

així, Turró retornà de Mallorca entusiasmat, amb una vitalitat esbalaïdora i compromès a 

lluitar contra els feixistes o «facciosos», com ell els anomenava. Un mes més tard del seu 

retorn a Barcelona, el 9 d’octubre de 1936, a l’edat de 21 anys, s’inscrigué al curs de ràdio 

tècnica del Grup de Transmissions i Senyals de la Conselleria de Defensa de la Generalitat 

de Catalunya i es comprometé al següent:

«A observar la màxima puntualitat en l’assistència i interès en les classes per a un rà-

pid i millor aprofitament. A acceptar disciplinàriament les observacions del professor 

i dels caps del Grup, àdhuc l’eliminació del curs quan els caps ho creguin convenient. 

I, finalment, a restar a disposició del Grup per ocupar el lloc que en la lluita contra 

el feixisme em sigui destinat, dins l’especialitat a la qual m’inscric en aquest Grup» 

(Fons Família Turró).

Turró, un jove ple d’ideals, tenia el convenciment personal i moral de lluitar a favor de la 

República. 

A finals del 1936 es va crear l’Exèrcit Popular, la qual cosa implicà la mobilització de les 

lleves, com ara la dels nascuts l’any 1915, la lleva d’Antoni Turró, que marxaren a l’abril 

i van deixar enrere una Barcelona en plena efervescència revolucionària. Així doncs, com 

a caporal telegrafista, va ser allistat a la 33a divisió i destinat al front d’Osca. Al cap d’un 

temps ingressà a l’Escola de Guerra, d’on sortí el 27 de juny de 1938, tal com consta al 

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional de Barcelona del 30 de juny de 1938:

«Excmo. Sr.: He resuelto, a propuesta de la Escuela Popular de Guerra, promover al 

empleo de tenientes, en campaña, del Arma de Ingenieros (Especialidad de Trans-

misiones y Zapadores) a los 21 alumnos que figuran en relación que se inserta a 

continuación y que comienza con D. Antonio Turró Martínez y termina con D. Juan 

Fernández Hernández, los cuales han terminado con aprovechamiento sus estudios 

y prácticas en dicho centro de enseñanza. Disfrutarán en el empleo que se les con-

fiere la antigüedad de 15 del mes actual, con efectos administrativos a partir de la 

revista de comisario del próximo julio, pasando a ocupar el destino que a cada uno 

se le señala, incorporándose con urgencia. Le comunico a V. E. para su conocimiento 

y cumplimiento. Barcelona, 27 de junio de 1938.» (Diario Oficial del Ministerio de 

Defensa Nacional de Barcelona, 30/06/1938, 161, II, p. 1150).
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Així doncs, en va sortir com a tinent del cos d’enginyers amb el número 1 de la seva promoció i 

va ser destinat al Grup de Transmissions d’instrucció número 2, a la Companyia de Transmis-

sions de la 122a Brigada Mixta, Divisió 27. Les seccions de transmissió tenien un paper clau a 

l’hora de comunicar les informacions entre els diversos llocs de comandament, ja que no existia 

una comunicació ràpida i àgil entre les unitats que eren al front. Així mateix, s’encarregaven 

d’estendre les línies des de la central de transmissions del batalló, on hi havia una centraleta, 

fins al lloc de comandament de les companyies. Qualsevol bombardeig aeri o atac d’artilleria 

trencava els cables de comunicació de manera molt ràpida, i el personal de transmissions havia 

de tornar-los a desplegar, moltes vegades sota el foc a primera línia de front.

La Divisió 27, que anteriorment havia estat la Columna Carles Marx (també anomenada 

Columna Trueba-Del Barrio, organitzada pel PSUC), era coneguda com «la Bruixa» per la 

seva extraordinària mobilitat i eficàcia (Closa 2011). Amb aquesta unitat militar, Turró va 

prendre part en la campanya ofensiva del Merengue i cap del pont de Balaguer, i va partici-

par en l’ofensiva del cap de pont de Vilanova de la Barca. Finalment, se’l va destinar al front 

de l’Ebre i va participar en les batalles de la serra de Pàndols i la serra de Cavalls, així com 

en la batalla de l’Ebre, on l’exèrcit quedà desfet. Turró va ser ferit i evacuat fins a Olot. La 

derrota de l’Ebre va marcar el punt d’inflexió de la Guerra Civil.

La retirada

Durant la retirada, Antoni Turró va emmalaltir de febre tifoide i va ser ingressat a l’Hospital 

Militar de Ripoll, situat a l’antiga l’escola Vedruna, a finals del 1938, per poder atendre tots 

els soldats malalts o ferits al front. Va ingressar-hi l’11 de gener de 1939, i el dia 29 del 

mateix mes va ser traslladat a l’Hospital Militar de Puigcerdà. Davant de la saturació dels 

centres habilitats per acollir ferits i malalts del front (l’hospital civil i un antic convent de 

religioses), va ser evacuat al terme de Rigolisa, als afores de Puigcerdà. El 6 de febrer va ser 

donat d’alta: 

«En el día de hoy ha sido dado de alta el teniente Antonio Turró Martínez, perte-

neciente a la 122a B.M. de Transmisiones, el cual deberá incorporarse a su unidad 

con toda urgencia, tras disfrutar de ocho días de convalecencia y habiendo padecido 

fiebre eberthiana. Firmado: el director» (Fons Família Turró).

Les autoritats franceses, que es resistien a permetre el pas dels fugitius cap al seu territori, 

finalment van decidir, el dia 8 de febrer, obrir la frontera, i Turró va poder passar-hi amb la 

seva divisió, de la qual era capità. Un cop a França va estar internat als camps de concen-

tració d’Arles, el Barcarès i, més tard, Sant Cebrià de Rosselló, per acabar al camp d’Agde, 

al departament francès d’Hérault. En aquest camp, que més endavant seria conegut com 
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a «camp dels catalans», perquè la majoria d’interns van ser d’origen català, les millores 

en les condicions de vida i la salubritat respecte als altres camps eren notables. La creació 

d’un camp per a refugiats catalans va ser promoguda per exconsellers de la Generalitat, que 

van pressionar i negociar amb les autoritats franceses per concentrar en un mateix recinte 

el major nombre de compatriotes refugiats a França, i evitar així la dispersió i disgregació 

del col·lectiu català a l’exili. Els refugiats d’Agde eren majoritàriament militants de base 

d’ERC, Estat Català i la Unió de Rabassaires, soldats de la Columna Macià-Companys i 

mossos d’esquadra de la Generalitat, xofers, funcionaris, etc. 

A Agde, els refugiats catalans es van afanyar a crear grups de teatre i de lectura, equips 

de futbol i de rugbi, i agrupacions corals; més tard, hi van organitzar cursos de llengua i 

història, dels quals Turró va ser professor. Així mateix, va ajudar a alfabetitzar alguns com-

panys del camp d’Agde, on va tenir lloc un procés de catalanització que el va fer diferent de 

la resta de camps: tots els rètols, les notes i les ordres es redactaven en català. 

Les primeres sortides de Turró del camp d’Agde van ser amb les companyies que es van 

organitzar per fer la verema, un fet que per a moltes persones va suposar una glopada d’aire 

fresc i un moment per assaborir l’anhelada llibertat. En parla en una de les pàgines que es 

conserven del seu dietari (Fons Família Turró):

«Camp de concentració núm. 1 d’Agde, setembre de 1939. Ordres, formacions, en-

quadraments, més ordres, crits de disciplina. A la fi seran arrenglerades a la plaça de 

la Llibertat (li podem dir així?) del nostre camp núm. 1 les anomenades Companyies 

de Veremes. Consten de 100 a 120 homes formats en grups de deu. Carretera enllà els 

camions porten a la seva espatlla 30 homes cadascú; 30 homes que amb el somriure 

als llavis veuen allunyar-se per primera vegada les filferrades i obrir-se a través de 

l’asfalt que els marca el camí uns horitzons de llibertat...

Avant, avant, tothom vol anar ben lluny, la carretera ens ofereix un camí infinit, 

rodem suaument, ah! Les bones «routes» de França. Dalt l’esquena del camió brollen 

unes cançons i crits de joia quan trobem algú al nostre passatge. Que poca cosa que 

cal per fer feliços uns homes que fins avui eren desferres humanes encerclades de fil-

ferrades i de gendarmes! Travessem uns poblets i les quatre joies, amb gran joia nos-

tra, continuen rodant. Comptem quilòmetres. Dotze, divuit... Ens hem aturat. Som 

davant l’Ajuntament de Pouzolles. És la una i tothom té gana. Un home gros, en cos 

d’armilla i una gorra, ens rep. És el secretari de l’Ajuntament i ens acompanya a un 

gran local, una antiga sala d’espectacles, que serà el nostre casal mentre siguem aquí. 

Unes bales de palla seran el nostre matalàs. No volem res més, sols desitgem viure...». 

En esclatar la Segona Guerra Mundial, les autoritats franceses van oferir als interns dels 

camps de refugiats del sud de França retornar a l’Espanya franquista, allistar-se a la Legió 
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Estrangera o incorporar-se a les Companyies de Treballadors Estrangers (CTE), a les quals 

es van integrar de manera més o menys voluntària uns 55.000 exiliats. Turró s’hi va acollir 

i va sortir del camp de concentració d’Agde.

La Resistència i la vida a França

Ja fora de les Companyies de Treballadors, amb la França ocupada, Turró s’integrà a la 

Resistència contra els nazis com a membre del Réseau Alibi-Maurice, organitzat per Joan 

Cornudella, i on s’havien incorporat membres del Front Nacional de Catalunya, organitza-

ció en la qual Turró milità des del 1942 (Fons Família Turró).

Els exiliats Joan Cornudella i Manuel Valls de Gomis van establir relació amb Antoni 

Turró, que durant l’ocupació nazi havia realitzat tasques d’espionatge i havia propor-

cionat informació dels moviments de les tropes alemanyes i els béns materials dels quals 

disposaven a les estacions de tren de Miramas i Saint Chamas. Va dur a terme tasques 

de suport als passos fronterers, així com missions com a guia de fugitius. També va fer 

tot tipus de treballs d’informació militar i d’enllaç per passar a Espanya un gran nombre 

de persones perseguides i jueves, que fugien del nazisme, per anar a Londres o Algèria. 

En una entrevista que van fer a Turró l’any 2004 (Ramos 2004, p. 2) va destacar el gran 

nombre d’avions anglesos abatuts en territori francès, ocupat pels alemanys, i, com ell, 

ajudava els aviadors a fugir. En la seva tasca com a agent d’enllaç en la cadena d’evasió, 

va establir una xarxa de bones relacions, entre les quals destacà el gendarme Paul Fabre, 

català de Banyuls, destinat a la Brigada de Saint Chamas, que els facilitava l’evasió pel 

Pas de la Casa i els salconduits.

El desembre del 1943, va donar a una persona el seu carnet d’identitat d’estranger perquè 

pogués utilitzar-lo per fugir. En conseqüència, va haver de fer una denúncia de robatori i 

va tenir serioses dificultats per aconseguir un nou carnet. Finalment, el febrer del 1954 va 

obtenir la nacionalitat francesa. 

En algunes ocasions va combinar la tasca d’agent d’enllaç amb altres feines, tot i que tam-

bé hi va haver breus intervals de temps en què només va fer d’agent d’enllaç i tasques 

d’espionatge contra els alemanys. Entre altres ocupacions, del desembre del 1939 al setem-

bre del 1940 va treballar com electricista a la «Poudrerie Nationale» (fàbrica de pólvora) de 

Sant Chamas; del setembre al desembre del 1941 va treballar de manobre a Marsella; del 

febrer del 1942 al maig del 1944 fou empleat de la fàbrica Kulhmann com a electricista; al 

començament de l’any 1945 va treballar d’ajustador a Marsella, a l’empresa J. Grive et Cie., i 

a principis del 1946 fou representant de «La Centrale Française d’Alimentation» i, més tard, 

de la papereria P. Bonifait (Fons Família Turró). 
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Militant d’Estat Català a la delegació de França, s’encarregava, juntament amb altres com-

panys, com Lluís Esteve, de la redacció i l’edició del Butlletí mensual d’Estat Català (Fons 

Robert Surroca), on cultivà l’escriptura, una de les seves grans aficions, i expressà el seu 

gran patriotisme: 

«Estat Català és un partit de Catalunya, el més veterà i més lluitador dels organismes 

nascuts per vindicar la llibertat de la nostra terra, i és de la Pàtria que ens ve tota la 

força, car l’esperit nacional és cada dia més viu entre els catalans de l’interior i s’afirma 

cada vegada més fort davant les vexacions que la tirania anticatalana ens imposa. El 

nostre partit ha encarnat sempre l’esperit de lluita dels catalans per recobrar l’ús de 

llur sobirania nacional, i és precisament d’aquest esperit de lluita de sacrifici que ens ve 

tota la força. La nostra fe és incommovible, així com ho són la nostra honradesa política 

o la voluntat d’un camí ple de sacrificis que sempre hem seguit vers la mateixa i única 

fita: l’Estel de cinc puntes, que, ajuntat a les quatre barres, afirmarà la nostra indepen-

dència nacional. Des del desastre nacional, hem continuat la lluita amb tots els mitjans 

al nostre abast, i ho prova el fet que els homes d’Estat Català han estat barrejats en 

totes les heroiques accions de resistència catalana durant el franquisme. L’home català 

ha comprès l’esclavatge actual, que mai no podrà ésser lliure dins una pàtria sotmesa: 

i els nostres rengles s’enforteixen amb tots els patriotes que senten el neguit de la lluita. 

Heus ací tota la nostra força, la nostra gran força. Que en prenguin nota els enemics de 

Catalunya!» (Turró 1955, p. 4).

De seguida va iniciar la seva militància al Front Nacional de Catalunya, que va mantenir 

fins a la seva dissolució, i va organitzar i participar en un gran nombre d’iniciatives de 

caràcter cultural i patriòtic català a França, com per exemple l’11è Aplec de la Sardana de 

Tolosa de Llenguadoc, celebrat el 9 de juliol de 1961. 

L’abril del 1941 va assistir a un concert de Pau Casals un dels seus referents, a Prada de 

Conflent, on va tenir l’oportunitat de conèixer-lo, i l’any 1942 va celebrar el Nadal a casa de 

Casals juntament amb alguns membres de la colònia exiliada a Prada (Fons Família Turró).

Fou membre de la Llar Catalana de Marsella i de l’Escolo Felibrenc, ja que aviat s’involucrà 

en el moviment felibritge, dedicat a la llengua i la cultura occitanes. El 18 d’abril de 1954 

Turró i altres exiliats es van reunir a Avinyó, amb el Consell Nacional Català de Mèxic per 

a la constitució de la Delegació a França. Més tard, començà a fer tasques de corresponsal 

per al diari Le Provençal, Le Soir (Fons Família Turró). 

El 23 de març de 1946 es va casar a Sant Chamas amb Jeannette Simoni i van tenir dos 

fills, la Clara-Lisa i el Jordi. A mitjan anys cinquanta va muntar el seu propi negoci de con-

serves alimentàries, anomenat Conserves de Montserrat, situat a l’avinguda del 14 Juillet 

de Miramas. 
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Juntament amb altres exiliats, va realitzar una tasca constant de denúncia del genocidi 
cultural català i va dur a terme protestes pels consells de guerra, pels afusellaments, pels 
empresonaments, per les persecucions.

Cal destacar que el març del 1965 es va presentar a les eleccions municipals de Miramas en 
la llista d’Unió Republicana i Laica (Fons Família Turró). 

Retorn a Catalunya

L’any 1965, després de separar-se de la seva companya, va tornar a Catalunya, primer 
a Castelldefels i després a Barcelona, i es va incorporar altre cop al Front Nacional de 
Catalunya en la clandestinitat. Arran de la seva tornada, va recuperar la seva afició per 
col·leccionar les emissions de paper moneda català fetes durant la Guerra Civil, i més tard 
es va dedicar a la seva investigació i estudi a fons. 

L’any 1969 es va casar amb Maria Ferrerós i va tenir una filla, la Rosa. La parella va tren-
car-se l’any 1975. Va treballar fins a la seva jubilació a Brescó i Blasi, una botiga de material 
elèctric situada al carrer de Santa Anna de Barcelona.

Moviment veïnal i activisme

Antoni Turró repartia el seu temps lliure entre la recerca i l’estudi del paper moneda de 
la Guerra Civil i l’activisme polític. Ben aviat es va vincular al moviment veïnal de lluita 
per la llibertat i la democràcia que va néixer durant el franquisme i que es va consolidar 
durant la transició. Així mateix, va tenir un paper destacat dins l’associacionisme veïnal 
de Barcelona dels anys setanta, i va ser en diverses ocasions president de les associacions 
de veïns de l’Eixample, des d’on va promoure avenços socials que milloressin la qualitat de 
vida del barri i els drets de les persones que hi habitaven; va donar suport a accions trans-
formadores de les condicions de vida i aspectes de l’entorn immediat del barri, i va lluitar 
per l’aprofundiment de la qualitat democràtica. 

Fou present en diferents organitzacions de lluita contra el feixisme i també a favor de la 
reivindicació i promoció de la llengua i la cultura catalanes. Destaca la seva implicació en 
el Congrés de Cultura Catalana (CCC), una mobilització popular de diferents sectors de la 
població catalana que va tenir lloc entre els anys 1975 i 1977. El Congrés va sorgir d’una 
reivindicació social i tenia com a objectius principals la normalització de la llengua catalana 
i la defensa de la cultura catalana. La celebració del Congrés va marcar l’inici de la transició 
i fou molt important la implicació i la participació de les entitats civils d’arreu del territori, 
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així com l’adhesió de molts ajuntaments. Més de 12.000 persones inscrites i 1.500 entitats es 

van implicar en un procés de debat sobre com havien de ser la societat i la cultura catalanes 

que sortien de la llarga repressió franquista. El Congrés va marcar les línies d’actuació per 

recuperar la normalitat de la llengua i de la cultura. 

Turró també va participar en els Consells Populars de Cultura Catalana (CPCC), creats com 

a conseqüència del Congrés i que en recollien l’esperit, i on es va demanar que el català fos 

llengua oficial arreu, la qual cosa va ser un dels factors clau de recuperació de la conscièn-

cia nacional. Turró fou tresorer durant gairebé vuit anys dels Consells Populars de Cultura 

Catalana en la primera junta d’aquesta entitat (1977-1986). Ell, igual que la gent que for-

mava part dels Consells, volia mobilitzar culturalment la població, recuperar les festes i les 

tradicions que la dictadura havia fet oblidar, i integrar, mitjançant la festa popular i el co-

neixement de la llengua, els nous catalans arribats d’arreu d’Espanya als anys seixanta, als 

quals, per diverses raons, no se’ls havia deixat descobrir qui i què eren els Països Catalans. 

Des dels consells es van començar a organitzar tot un seguit d’activitats, com ara cursets de 

català gratuïts que Turró es va encarregar de preparar. 

Durant la transició, Turró i els seus antics companys del Centre Autonomista de Dependents 

del Comerç i de la Indústria (CADCI) van acordar iniciar un procés, que van confiar al 

Col·legi d’Advocats de Barcelona, de reclamació del patrimoni de l’entitat, confiscat el 1939 

en finalitzar la Guerra Civil. Finalment, la demanda presentada als tribunals l’any 1984 es 

va resoldre l’any 1991 amb una sentència de l’Administració de Justícia que, sorprenentment, 

va ser contrària a retornar el patrimoni confiscat al CADCI. L’antic edifici de l’entitat és on 

actualment té la seu la Unió General de Treballadors (UGT), usufructuària d’un edifici que és 

propietat del Ministeri de Treball. L’any 1997 Turró i els seus companys del CADCI arribaren 

a un acord amb la UGT, que els cedia un despatx i la possibilitat d’utilitzar la resta de les seves 

instal·lacions. Així, es convertí en un punt de trobada assidu per a Turró.

Turró sempre participava en els múltiples actes de celebració de la Diada de Catalunya i 

de commemoració de l’afusellament del president Lluís Companys i dels fets històrics del 

Corpus de Sang. En aquest context, l’any 1986, davant el monument de Pau Claris a Bar-

celona, Turró va establir un paral·lelisme entre la situació del 1640 i la situació d’aquells 

anys, i afirmà que «en els dos moments hi ha hagut un corrent proespanyol i botifler molt 

accentuat» («Acte de recordança dels fets del corpus de sang», Avui, 7/6/1986, p. 40). El seu 

activisme polític li comportà més d’un enfrontament, però ell, patriota insubornable mode-

lat per l’enclusa de la història, sempre defensava amb força i convicció els seus ideals, fins 

al punt que el 1980 rebé una amenaça de mort juntament amb altres nacionalistes catalans 

per part del Batallón Catalano-Español, que volia «netejar la nostra pàtria de la carronya 

roja i separatista», i els exigia «la cessació immediata de tota activitat política i l’abandó 

dels cercles marxistes i separatistes que freqüenta. Si no, cal abandonar la pàtria o patir-ne 
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les conseqüències. [...] Jurem complir les nostres amenaces, ja que posseïm la informació i 

l’estructura necessàries per dur-les a terme. Aquest primer avís serà seguit d’altres, però 

aquest el sofrirà en la seva pròpia carn o en les dels seus familiars o persones més acostades» 

(«Nombrosos nacionalistes catalans amenaçats fins i tot de mort», Avui, 11/5/1980, p. 6). 

Turró es va vincular a l’Associació Josep-Narcís Roca i Farreras d’estudi i debat de l’esquerra 

independentista, presidida en aquell moment per Enric Padrosa i Campderrich, on Turró 

exercia com a tresorer encara l’any 2000 i amb una edat ja avançada. Totes aquestes facetes 

les va compartir amb la seva afició pel cant, que el va portar a participar en la coral del 

Casal Sant Jordi.

El 2003 va iniciar la seva militància a Esquerra Republicana de Catalunya, que es va man-

tenir fins a la seva mort, el 24 d’agost de 2009.

Societats numismàtiques

Turró col·laborà de manera incansable en la revista Acta Numismàtica amb diferents ar-

ticles des del 1971, any de la seva creació, fins al 2008, en què va publicar el seu darrer 

article. La revista, creada per la Secció Numismàtica del Cercle Filatèlic i Numismàtic de 

Catalunya, va ser impulsada i dirigida per Leandre Villaronga i Garriga, que més tard la va 

cedir a la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. 

També participà en L’informatiu, el butlletí de la Secció Filatèlica del Cercle, i en els butlle-

tins de la Secció Numismàtica del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, una entitat de 

col·leccionistes fundada l’any 1924. El butlletí, inicialment, s’anomenava Cercle, i, després 

de la publicació dels tres primers números, passà a anomenar-se L’Ardit; van començar a 

proliferar-hi diferents articles publicats per ell sobre el paper moneda (per veure una relació 

consulteu: Crusafont 2009, p. 11-16). 

També va realitzar diferents aportacions a la revista Gaceta Numismática, publicació de 

l’Asociación Numismática Española, amb seu a Barcelona, però publicada en castellà.

L’any 1979 participà, com a membre fundador, en la creació de la Societat Catalana 

d’Estudis Numismàtics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Tot seguit, fou elegit membre 

de la junta directiva i hi mantingué responsabilitats fins a la seva mort. 

Cal destacar la funció de Turró com a tresorer de les diferents juntes directives de la So-

cietat Catalana d’Estudis Numismàtics del 1990 al 1995, i després com a vocal, del 1996 

al 2008. 
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Els inicis de la seva col·lecció

L’interès pel paper moneda se li va despertar en els anys del conflicte bèl·lic, quan començà 
a guardar-ne alguns exemplars. En una entrevista realitzada l’any 2004 (Ramos 2004,  
p. 2), Turró explicà com va començar a aplegar bitllets de la Guerra Civil més aviat per curi-
ositat, i com cada vegada sentia més interès per l’estudi de les monedes que tant ajuntaments 
i entitats com sindicats i cooperatives havien emès al llarg de la contesa.

Tot i que és difícil situar amb exactitud els inicis de la formació de la col·lecció del paper 
moneda que va acabar aplegant Turró, podem establir-ne l’origen durant la Guerra Civil, 
atès que Turró, tal com explicà ell mateix, «tenia bitllets locals recollits en el meu periple 
pel front» (Ramos 2004, p. 2) i, a les acaballes de la guerra, durant la retirada, quan tenia 
ocasió, aplegava alguns bitllets dels pobles pels quals anava passant. Molts d’aquests bitllets 
van deixar de tenir utilitat i eren canviats o, fins i tot, alguns llençats o cremats. Durant la 
seva estada a l’exili va guardar prop d’un centenar de bitllets com una relíquia: 

«En retornar després de 25 anys a l’exili, tenia un centenar de bitllets locals. Vaig co-
mençar a col·leccionar aquestes peces i vaig descobrir que no era l’únic. Col·leccionar 
o estudiar el paper moneda català de la Guerra Civil té un gran interès històric, però 
també una part sentimental, sobretot si vas viure el conflicte. A més, durant la Guer-
ra Civil, Catalunya tornava a tenir moneda pròpia, una cosa que no succeïa des del 
1714, i que no ha tornat a passar» (Palos, 16/5/1998, p. 29).

En retornar de l’exili, va dir-se a si mateix:

«“Això, s’ha d’estudiar”. Vaig començar a voltar pels mercats, pels negocis numis-
màtics, i ningú no en sabia res de res. Em vaig passar una dotzena d’anys pels ajun-
taments, documentant-me, mirant els llibres d’actes; la majoria havien desaparegut 
o havien estat cremats per por. Vaig començar a buscar paper moneda local, com-
prant-lo allà on en trobava.» (Ramos 2001, p. 2).

Així doncs, anà eixamplant la seva col·lecció, recorrent pobles, petits mercats, comerciants 
i subhastes. Era un habitual del mercat dels diumenges de la plaça Reial, punt de trobada 
d’intercanvi i venda de numismàtica. Paral·lelament, s’anava documentant visitant arxius 
municipals, i demanant, a través d’anuncis a diaris i revistes, dades per a la seva recerca.

Alguns numismàtics (Entrevista Miquel Crusafont, 27/09/2019) recorden les cartes al lec-
tor que enviava Turró a diferents diaris, on sobretot buscava persones que tinguessin paper 
moneda local, i, d’aquesta manera, s’hi posava en contacte sovint per carta, on els demana-
va sobretot poder veure els bitllets per si els comprava, o que li diguessin el número dels bit-
llets per poder fer-se una idea de les emissions de cada bitllet a fi d’obtenir informació per al 
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catàleg. Tot i que aquest mètode de posar cartes al lector als principals diaris de l’època ens 

pot sorprendre, l’any 1976, al diari Avui (Bonet, 25711/1976, p. 24), es publicava un anunci 

on s’informava que el Museu de Ripoll tenia a la venda bitllets locals «sense exageració de 

preu»; per tant era un mètode utilitzat.

Es conserva una gran producció epistolar de Turró que ens donen algunes pistes o referèn-

cies de l’intercanvi i compra del bitllets de paper moneda:

«Barcelona, 13 de juny de 1972.

Estimat amic (Antoni Massanell),

Ahir vaig rebre la vostra amable carta. Els vals del Sindicat Agrícola tenia constància 

de que existien però, de totes maneres, no els tinc i m’interessen. També ignorava lo de 

les variants que m’indiqueu. Al meu entendre no es tracta pas de dues emissions dis-

tintes sinó que com que els tiraven en planes de quatre, sis, vuit o deu bitllets i després 

els tallaven, a vegades a la impremta els faltaven caràcters idèntics i hi posaven un 

altre que s’assemblés. Quant als accents greu o agut, crec que és degut a una manca 

d’atenció i poc costum d’escriure. En català, la qüestió dels accents és molt important.

Així és que, tal com vàrem quedar, us adjunto vuit bitllets que, si no m’equivoco, 

falten al vostre pare, a canvi d’aquests quatre vals de Pacs del Penedès.

El meu treball va avançant encara que molt poc a poc, al meu grat. Manca de temps 

i sobretot moltes dificultats per trobar la documentació necessària. No tothom és tan 

amable com vols ni tan disposat a col·laborar. En fi, paciència i de mica en mica ho 

anirem fent.

Esperant el vostre correu, sabeu que podeu disposar del vostre bon amic.

Relació dels vuit bitllets adjunts:

Angles, 22/06/37 - 1 pta. (és una altra emissió, en color diferent de la que ja teniu)
Argentona, 30/09/37 -A- 0’25
Balaguer, 06/03/1937 - 0’50
Banyoles, 1937 – 0’50
Cabrils, 05/05/1937 – 1 pta.
Olvan, 0’25
Espluga de Francolí, 14/05/37 – 0’50

El Masnou, 1 pta.» (Fons Família Turró) 

A vegades Turró també va demanar ajut a algun company perquè li fes alguna gestió en 

algun municipi un xic més allunyat si abans no havia obtingut resposta per part dels mem-

bres del consistori. L’èxit d’aquestes gestions es devia, sense cap mena de dubte, al fet que 

era una persona molt constant i tenaç, i tenia uns objectius molt clars. 



	 La	moneda	a	la	Guerra	Civil	espanyola:	ar t,	disseny	i	propaganda	 125	

En la carta transcrita a continuació es pot observar com demana ajuda a un company, Joan 

Almirall i Barril:

«Barcelona, 20 de juliol de 1972. 

Benvolgut amic: 

Estic convençut que aquest tan lloat (i per mi rebregat) seny català és el que més 

perjudicis ha causat a la nostra causa nacional.

Jo sóc dels que crec que per Catalunya val la pena exposar-se i que no anirem mai 

enlloc amb aquest seny o conservadorisme tan arrelat de quedar-nos sempre una 

mica ençà de la ratlla que ens han traçat els altres, i que el que caldria és intentar 

passar aquesta ratlla, passés el que passés. En fi, les coses són així i no en parlem més.

Espero que les vostres vacances s’escolin plàcidament en aquest bonic poble de Cas-

tellterçol. Us felicito també per la vostra activitat en pro del desvetllament cultural 

d’aquest poble. 

I ara voldria demanar-vos, particularment, un servei. Estic preparant un treball 

sobre l’aspecte econòmic de les emissions de paper moneda local durant la Guerra 

1936-39 i per a això em calen unes dades que la majoria de vegades no figuren al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que he consultat. 

He escrit a molts ajuntaments, però els secretaris tenen el mal costum de no contestar les 

cartes quan això els obliga a fer recerques, malgrat adjuntar-los el segell per a la resposta. 

En canvi, quan he anat personalment als ajuntaments sempre m’han rebut correcta-

ment i m’han deixat prendre notes, quan ho he necessitat, del llibre d’actes. 

Es tracta de saber la data exacta de l’emissió dels bitllets locals i sobretot l’import 

total en pessetes i la seva distribució, o sigui, l’import o la quantitat de bitllets de 

cada valor emès. Podríeu fer-me aquesta gestió prop de l’Ajuntament de Castellterçol?

Per facilitar les recerques sols us puc dir que en aquest poble es crearen bitllets de 

15 ct., 25 ct., 50 ct. i 1 pta., però n’ignoro la data i si tots aquests quatre valors foren 

editats a la vegada o per diferents acords. El que és segur és que ho foren tots el 1937. 

Es tracta, doncs, de repassar el llibre d’actes del 1937 per trobar-hi els acords de creació 

i, si és possible, copiar-los integralment o almenys les dades assenyalades més amunt. 

Estic segur que intentareu complaure’m i us en dono les gràcies per endavant.

Si teniu la possibilitat de fer aquestes mateixes gestions en algun altre poble dels vol-

tants o d’on sigui, millor que millor, i si em diguéssiu el nom del poble us donaria les 

dades que en conegui a fi de facilitar les recerques. 
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Us prego que em perdoneu la llibertat que em prenc de molestar-vos en el vostre repòs 
estiuenc i, quedant sempre a la bestreta, sabeu que podeu manar el vostre amic, que 
us saluda ben afectuosament» (Fons Família Turró).

En un document que va redactar l’octubre del 1982 per a un estand de paper moneda català 
que es trobava al Born de Barcelona, amb motiu d’unes festes, Turró hi deia: 

«Hi ha veritables obres d’art quant al gravat i la impressió en diverses tintes i en la 
seva composició: escuts, vista panoràmica o de detall de la població, algun prohom o 
bé una mostra de llurs produccions agrícoles o artesanals. Tot això fa que la col·lecció 
dels bitllets catalans sigui tan apassionant, ja que, a més de documents històrics 
d’una època tan trasbalsada i de tan greus conseqüències per a la nostra nació cata-
lana, són una viva expressió de l’art, del folklore i de les tradicions del nostre poble» 
(Fons Família Turró).

Turró també es va interessar per les impremtes que van realitzar algunes d’aquestes emis-
sions, tot i que no va col·leccionar les planxes d’impressió. En aquesta carta queda palès:

«Barcelona, 12 de juliol de 1992.

Benvolgut amic (Maurici Sisó),
És molt positiu que aquest treball meu hagi desvetllat un cert interès, com ho proba 
el fet de la seva informació facilitada. 

Efectivament m’interessa molt saber, sempre que sigui possible, on han estat impreses 
les diferents emissions. Havíem atribuït la impressió dels bitllets a Gràfiques Unificades 
de Granollers ja que aquesta impremta va fer els bitllets del 501 Batalló de la mateixa 
126 Brigada Mixta, i era lògic suposar que també havien fet els bitllets del 502 Batalló. 
Tot i així, tal i com li comentava a la passada carta vaig començar a tenir sospites que 
podia haver estat la Impremta Proletària de Lleida la que els imprimí; sabent que el 
seu pare havia estat propietari de l’anomenada Impremta Proletària (Antiga Impremta 
Mariana), vaig pensar que potser em podria facilitar algun tipus d’informació. 

Així doncs, aclariré que l’estoc de bitllets de la primera emissió feta l’abril del 1937 
fou destruït per un incendi provocat per un projectil dels facciosos, el que obligà a fer 
immediatament un nou tiratge d’aquests bitllets que foren marcats amb la sèrie A, i 
ara amb un tiratge de 2.500 bitllets que l’impremta lliurà pel maig de 1937.

Comentar-li que la gairebé total destrucció en combat d’aquesta unitat no fou fins a 
les darreries del 1937. 

Li repeteixo el meu agraïment pel seu interès. 

El saluda ben cordialment.
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P.D. Seria molt interessant si, com vostè diu, encara es podrien trobar a la impremta 

del seu germà algunes factures, saber quin preu es pagà per la confecció d’aquests 

bitllets» (Fons Família Turró).

Es va dedicar a estudiar les modalitats del paper moneda, els símbols, les característiques, 

les peculiaritats..., a conèixer els autors dels dissenys i les impremtes, i a analitzar la reper-

cussió i la incidència dels seus imports en l’economia i en la circulació monetària de la Ca-

talunya en guerra, i va aconseguir aplegar una de les millors col·leccions d’aquests bitllets. 

A més, a redós de les activitats de compra i intercanvi de paper moneda, Turró va anar 

creant un fons d’arxiu impressionant i meticulós, en guardar còpia de totes les cartes envia-

des i rebudes. Encara es conserven algunes llibretes amb les anotacions realitzades per ell 

mateix durant els seus anys de recerca i estudi del paper moneda català, així com algunes 

carpetes amb el nom, el telèfon i l’adreça postal de les persones amb les quals intercanviava 

bitllets i a qui en comprava. També va anar realitzant una vasta biblioteca sobre la Guerra 

Civil, ja que en aquell moment hi havia una manca de bibliografia sobre el fenomen del 

paper moneda. 

Premis

Fruit de les investigacions que portà a terme del fenomen de les emissions monetàries cata-

lanes, Turró guanyà diferents guardons i beques. L’any 1972 va obtenir un ajut de treball 

d’Òmnium Cultural per realitzar-ne els estudis i la recerca. L’any 1976 guanyà el Premi 

Lluro de Mataró, patrocinat per la Caixa d’Estalvis Laietana, per l’obra El paper moneda 

de guerra del Maresme (1936-1939), valorat en 75.000 pessetes. El 1977 guanyà el Premi 

Jaume I de la Diputació de València amb un treball sobre la circulació monetària a la Ribera 

Alta del Xúquer, i el 1979 aconseguí el premi d’investigació Gil Vidal i Forga de la ciutat 

d’Olot per la recerca Les emissions monetàries de la guerra 1936-1939 a la comarca de la 

Garrotxa. També el 1979 guanyà a Manresa el primer accèssit al Premi Oms i de Prat de 

recerca comarcal. El 1996 va rebre el Premi Javier Conde Garriga, que li atorgà l’Asociación 

Numismática Española de Barcelona pel conjunt de la seva obra.

La gènesi d’El paper moneda català 1936-1939

La seva labor d’investigació i de divulgació dels bitllets catalans de la Guerra es manifesta 

en nombrosos articles monogràfics a la premsa nacional i comarcal catalana i en diverses 

revistes numismàtiques especialitzades, però la seva gran obra fou El paper moneda català 



	 128		 La	moneda	a	la	Guerra	Civil	espanyola:	ar t,	disseny	i	propaganda

1936-1939 publicada l’any 1982. Tal com Turró explicà a l’entrevista de l’any 2004 (Ramos 
2004, p. 2): 

«Feia molt de temps que donava voltes a la idea de realitzar el catàleg del paper mo-
neda català, però les dificultats hi eren totes; la prova la teníem en el fet que, després 
de més de 45 anys d’haver-se dut a terme aquestes emissions, ningú no s’havia atrevit 
a emprendre’n seriosament la investigació».

Tot i les múltiples dificultats que Turró es plantejava, l’esperonà l’ajut concedit per Òmnium 
Cultural, entitat a la qual presentà un projecte i una maqueta de la seva idea: fer un llibre 
que permetés l’exacta identificació de tots els signes monetaris de la Guerra, en facilités la 
classificació i, al mateix temps, en donés a conèixer totes les particularitats. 

La principal problemàtica del projecte va ser que el terreny era pràcticament verge, ja que, 
si bé la producció bibliogràfica que tractava aspectes de la Guerra Civil era ja en aquell 
moment una de les més nombroses, la bibliografia sobre els aspectes economicomonetaris 
era gairebé inexistent.

Al començament, Turró només va poder disposar, com a bibliografia, d’algunes llistes in-
completes i plenes d’errors que circulaven entre els col·leccionistes, les quals no contenien 
cap informació addicional ni les principals característiques de les emissions. Hi havia algun 
petit article a la premsa local o algun petit estudi, que solia explicar el fet de manera molt 
anecdòtica (Palos 1998, p. 29).

Tal com el mateix Turró explicà, un punt de partida fou Local paper money issued during 
the Spanish Civil War, una publicació de l’any 1978 de la International Bank Note Society 
de Saint Louis, Missouri (EUA), l’autor de la qual va ser l’americà Kenneth Graeber, antic 
combatent de les Brigades Internacionals. Tot i així, aquest llibre, que intentava ser una 
història monetària de la Guerra Civil, una guia i una classificació dels bitllets de guerra, no 
aportava cap tipus d’informació sobre les xifres i les característiques d’aquestes emissions i, 
a més, incloïa omissions i errors.

Una altra de les dificultats que Turró va assenyalar era la poca, o quasi nul·la, col·laboració 
que trobà per part de molts ajuntaments consultats, a excepció d’alguns secretaris i alcal-
des. Abans de les eleccions municipals democràtiques de l’abril del 1979, molts dels ajun-
taments refusaren o obstaculitzaren l’accés i la consulta de llurs arxius i llibres d’actes. A 
més, les circumstàncies especials que envoltaren aquestes emissions, és a dir, l’escassetat de 
documents i el desordre administratiu com a conseqüència de la situació que es vivia, no 
afavorien que els organismes oficials es preocupessin gaire de deixar constància històrica 
de les peculiaritats d’aquestes emissions. Per això, de moltes emissions locals no hi ha do-
cumentació que pugui aclarir-nos els dubtes que tenim sobre els seus tiratges, els imports 
i les dates de creació. Fins i tot en alguns pobles no es donà la més mínima importància a 
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l’emissió i negligiren fer constar al llibre d’actes les seves emissions de paper moneda, moltes 
vegades rudimentàries, creades sense cap legalització ni control. Turró va explicar sobre els 
papers moneda que «alguns ajuntaments els van destruir tots en entrar a Catalunya les tro-
pes de Franco, mentre que d’altres els van arxivar correctament. El valor de col·leccionista 
d’aquestes peces depèn de la quantitat que en quedin» (Palos 1998, p. 29). L’any 1990 
afirmà: «Des que vaig començar a recollir bitllets fins ara, els preus s’han apujat de manera 
espectacular, sobretot els últims anys» (Aragay 1990, p. 35).

De l’estudi del paper moneda es desprenen tota mena d’anècdotes, errors i confusions, fruit 
de la precipitació amb què es llançaren aquestes emissions. D’altra banda, s’hi afegia la 
problemàtica de la proliferació de bitllets que es van falsificar amb l’afany d’enganyar els 
col·leccionistes i que calia saber identificar. Amb l’afany d’estudiar el paper moneda amb el 
màxim detall, Turró també es va interessar pels exemplars que eren falsos i que s’havien fet 
per enganyar els col·leccionistes i estudiosos del tema. A més, a fi de poder estudiar els exem-
plars de paper moneda que no trobava en el mercat, els demanava a un altre col·leccionista o 
a qui els tingués i en feia una fotocòpia de l’anvers i el revers, de manera que podia tenir-los 
presents en l’estudi.

La recerca fou fruit de sis anys de laboriós treball, de consultes al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i als llibres d’actes d’un gran nombre d’ajuntaments, de visites a 
museus i, sobretot, de comprar i estudiar un gran nombre de col·leccions particulars, a més 
d’adquirir la seva pròpia col·lecció a mesura que avançava aquest estudi. Temps de recerca, 
estudi, classificació i descripció dels exemplars: «La tasca ha estat amena i apassionada, tot 
i que feixuga i inacabable» (Turró 1982, p. 9-10), explicà el mateix Turró.

Turró esmerçà anys de treball i grans esforços, amb rigor i entusiasme, en la publicació 
d’El paper moneda català 1936-1939, una obra que, en definitiva, representa anys i anys 
de recerca minuciosa arreu dels municipis de Catalunya. I val a dir que, fins ara, del paper 
moneda de la Guerra Civil no s’ha fet cap estudi tan aprofundit ni catalogat com aquest. El 
seu treball és una autèntica bíblia sobre el tema, d’obligada consulta per a tots els historia-
dors col·leccionistes i interessats en aquesta matèria.

Els 2.000 exemplars de la primera edició d’El paper moneda català 1936-1939, realitzada l’any 
1982 i finançada per la Diputació de Barcelona, es van esgotar ràpidament. L’obra contenia, 
a més de les emissions monetàries dels municipis catalans, un nombre considerable de bitllets 
emesos per sindicats i altres entitats, que en alguns casos havien suplert la manca d’emissions 
dels ajuntaments; els bitllets emesos a Andorra, i els bitllets i proves de la Generalitat de Catalun-
ya. Turró, a tall d’anècdota, sovint explicava que aquests bitllets de la Generalitat de Catalunya 
«foren anomenats despectivament “pijames” pels facciosos que deien que “només servien per es-
tar per casa”, oblidant que la “casa” era prou gran i que al món hi ha moltes “cases” més petites 
que la nostra amb sobirania nacional i sistema monetari propi» (Turró 1986, p. 21).
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Com que la primera edició del llibre s’esgotà ràpidament, l’any 2007 es realitzà una nova 

edició que formava part d’un projecte més ampli, la sèrie «Història Monetària Catalana», 

que edità la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN). Es va preveure la publicació 

de dos volums: l’un amb el numerari de Catalunya, Andorra i les Balears, i l’altre que havia 

de comprendre València i la Franja, però finalment el segon no es va fer per la mort de Tu-

rró. L’objectiu d’aquesta segona edició era publicar el paper moneda oficial, és a dir, el que 

fou emès per la Generalitat o bé pels ajuntaments, i es deixava per a un volum a part el con-

junt d’emissions de tipus associatiu. Només els bitllets associatius avalats per l’ajuntament 

foren inclosos en aquesta edició, que comptà, també, amb les novetats i les correccions que 

Turró aplegà de la primera edició. A més, se separaren els textos històrics sobre cada pobla-

ció del llibre a fi de facilitar-ne la classificació i, sobretot i molt important, es realitzà una 

publicació en color. Aquest darrer punt permeté abreujar molt les descripcions i que el lector 

pogués apreciar, en l’execució d’aquests bitllets locals, excel·lents creacions amb una gran 

diversitat de formes i dissenys.

Després de la publicació d’aquest segon volum, Turró realitzà el volum referent als bitllets de 

caràcter associatiu i el lliurà preparat per publicar a la Secció Numismàtica del Cercle Fila-

tèlic i Numismàtic de Barcelona, que s’havia d’encarregar d’editar-lo i n’havia d’assumir el 

finançament. Malauradament, la mort de Turró deixà el projecte totalment aturat.

Turró sovint es queixava de «la falta de consciència que les institucions tenen sobre aquest 

fet [el paper moneda], d’un gran valor històric, cultural i simbòlic per al país. És de doldre 

que les nostres institucions silenciïn i passin per alt aquest fet històric, que va significar la 

represa de la potestat d’emetre moneda per part de la nostra nació, i, per tant, d’una gran 

rellevància» (Turró 1990, p. 35).

Conferències i exposicions

El seu fons de paper moneda fou exposat diverses vegades i ell s’ocupà de manera desinte-

ressada de redactar els textos per als programes, díptics o tríptics, que s’editaven en aquelles 

ocasions. També va pronunciar múltiples conferències sobre aquest tema.

Entre el gran nombre d’exposicions que realitzà únicament amb la seva col·lecció o compar-

tint espai amb altres col·leccions menors, podem destacar la gran exposició que es dugué a 

terme el setembre del 1987 sota el títol Cinquantenari del paper moneda català. Col·lecció 
Antoni Turró, celebrada a la Sala Arcs de la Fundació Caixa de Barcelona. El mateix 1987 

va ser convidat a Catalunya Ràdio, al programa El matí de Josep Cuní, per tractar el tema 

dels cinquanta anys del paper moneda de la República (Avui, 6 d’octubre de 1987, p. 42). El 

gener del 1991 al Celler de Can Ginestar de Sant Just Desvern es va inaugurar l’exposició 
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El paper moneda de la Guerra al Baix Llobregat i al Barcelonès i, com a activitat entorn 
de l’exposició, Turró va fer una conferència sota el títol Els bitllets i vals locals durant la 
Guerra 1936-1939. L’octubre del 1994 pronuncià la conferència La crisi monetària del 
1936-1939 i les seves solucions als Països Catalans al local social del Cercle Filatèlic i Nu-
mismàtic de Barcelona. El febrer del 1998 va fer la conferència Les emissions municipals 
de paper moneda a la Guerra Civil 1936-1939 a Terrassa, al Cercle Cultural de La Caixa 
de Terrassa, organitzada pel Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme de Terrassa.

Donació de la col·lecció

Antoni Turró va reunir la col·lecció de paper moneda millor i més important d’aquella època 
tant pel nombre de peces (gairebé 7.000) com per la seva qualitat, estat de conservació i 
varietat. Per aquest motiu va rebre ofertes econòmiques molt elevades tant des de l’Estat 
espanyol com des dels Estats Units, que li van arribar a oferir dotze milions de pessetes 
(Entrevista Robert Surroca, 01 de setembre de 2019). Però Turró no volia que la col·lecció 
es disgregués, com havia passat amb d’altres, i no les va acceptar.

Així doncs, persones properes a Turró van contactar amb el Museu d’Història de Catalunya 
i, després de diverses negociacions, el maig de 2000, Josep Maria Solé i Sabaté, director 
del museu en aquells moments, va enviar a la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació 
d’Obres la proposta d’acceptació de la donació de la col·lecció Turró. El mateix any 2000, 
el Museu d’Història de Catalunya realitzà un inventari de la col·lecció, que va dur a terme 
l’historiador Santi Izquierdo a la mateixa casa de Turró, on hi havia la col·lecció, constituï-
da per un total de 6.684 exemplars.

En la memòria justificativa (Expedient Fons Turró. Museu d’Història de Catalunya) rea-
litzada l’octubre de 2008 per Agustí Alcoberro, s’especificava que la Junta de Qualificació 
havia valorat la col·lecció en 360.000 euros (60 milions de les antigues pessetes, ja que 
l’informe és de l’any 2000, quan encara no estava vigent l’euro), la qual cosa demostrava 
el seu valor històric i cultural, i justificava el gran interès que aquesta col·lecció tenia per 
al Museu d’Història de Catalunya. Alcoberro esmentava que ja feia temps que s’havia co-
mençat a tramitar aquest expedient de donació (any 2000): al començament s’havia pensat 
en un llegat, després es va discutir si s’havia de comprar la col·lecció, atès que interes-
sava molt tenir-la al museu, i Turró havia esmentat la idea de demanar una compensació 
econòmica de tres milions de pessetes, la qual cosa va fer que les gestions s’allarguessin 
molt. Finalment, Turró i els seus familiars van decidir donar-la en vida l’any 2008 sense 
cap mena de contraprestació. D’aquesta manera, el dia 10 d’octubre de 2008 es va signar 
el document d’entrega de la col·lecció al Museu d’Història de Catalunya i, ja en el darrer 
pacte del contracte de dipòsit, hi constava l’oferta de donació per part d’Antoni Turró, amb 
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l’única condició que es conservés degudament. La col·lecció, però, ja no era formada pels 

6.684 exemplars originals, perquè una part havia estat sostreta de casa seva. La donació es 

feia efectiva amb 2.762 exemplars. 

Durant els dos últims anys de la seva vida, la salut de Turró es va deterior força, i una 

demència, pròpia de l’edat, li va jugar males passades, cosa que va tenir repercussions en 

la profusa col·lecció que havia aconseguit aplegar. Sovint, diferents persones, entre elles 

col·leccionistes, l’anaven a veure a casa seva i en una d’aquestes visites li van sostreure 

diversos àlbums sencers relatius a les poblacions les inicials de les quals eren F, G, H, I, J, 

K, L, M. Mai no ha estat possible saber qui va ser l’autor de la sostracció, atès que Turró 

rebia moltes persones per mostrar-los la col·lecció. Malauradament, tot i la denúncia de la 

família, els àlbums de paper moneda no s’han arribat a localitzar mai. En vista de la situa-

ció i tement que finalment li robessin tota la col·lecció, en aquells moments la família en va 

proposar la donació sense cap compensació econòmica. El mateix 10 d’octubre de 2008 el 

Museu d’Història de Catalunya organitzà un acte de rebuda de la col·lecció i d’agraïment a 

Antoni Turró, un dels especialistes més rellevants de les emissions monetàries del període 

de la Guerra Civil. 

Classificació i distribució de la col·lecció Turró 

Quan la col·lecció es va lliurar al Museu d’Història de Catalunya es trobava distribuïda en 

onze carpetes d’anelles amb fundes de plàstic de vuit butxaques. Antoni Turró va fer la clas-

sificació per poblacions, segons l’ordre alfabètic, ja que li resultava més pràctic i li permetia 

una identificació i recerca més ràpides. Les emissions estaven classificades per ordre crono-

lògic de creació i per ordre decreixent de valors, atès que, en general, els valors més petits 

eren els darrers que es posaren en circulació. Els pocs pobles agregats que també emeteren 

pel seu compte el seu paper moneda particular estan intercalats entre els municipis, sense 

trencar l’ordre alfabètic. 

La majoria dels municipis es trobaven classificats segons el nom actual correcte, tot i que 

també s’hi feien constar les denominacions oficials d’aquella època. A l’interior de les fun-

des de plàstic hi ha el paper moneda original i les fotocòpies, que no estan separades i, molt 

sovint, conviuen totes juntes en una mateixa butxaca.

Seguint aquesta relació, podem comprovar que la col·lecció donada no estava completa. Tal 

com ens van comentar els familiars d’Antoni Turró, algú havia sostret alguns àlbums de 

la casa de Turró. No hi ha les carpetes que fan referència a les poblacions les inicials de les 

quals són F, G, H, I, J, K, L, M. 
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Conservació preventiva i inventari de la col·lecció 

Quan la col·lecció va arribar al Museu d’Història de Catalunya es va tractar convenientment 
per assegurar-ne la seva conservació, es va dur a terme una neteja mecànica en sec de cada 
exemplar de paper moneda, i es van canviar les fundes contenidores amb què venien, que 
eren de plàstic, per unes altres que compleixen els estàndards de conservació. Per a les mo-
nedes es va realitzar una neteja química, i, posteriorment, es van dipositar dins la funda de 
conservació.

Es va acordar realitzar un Access per fer l’inventari de la col·lecció, però durant el transcurs 
del procés de documentació es va creure pertinent continuar l’inventari al Museum Plus, i 
els registres ja informats a l’Acces, transferir-los al MuseumPlus. 

Consideracions finals

El Museu d’Història de Catalunya té previst mostrar una part de la col·lecció Turró a les 
sales de l’exposició permanent. Com ja s’ha especificat anteriorment, la col·lecció presenta 
uns buits importants, com a conseqüència de les sostraccions que va patir Antoni Turró a 
casa seva. Per aquest motiu, el Museu té la voluntat d’adquirir els exemplars de paper mone-
da que permetin omplir aquests buits i completar, en la mesura que sigui possible, aquesta 
col·lecció tan excepcional.
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Figura 1. Certificat del Departament de Seguretat Interior de la Generalitat de Catalunya on s’autoritza Antoni Turró 
a circular per tot Catalunya amb arma curta de dia i de nit, menys fronteres i zones de guerra, 29 de gener de 1937 
(Fons Robert Surroca). 

Figura 2. Anunci de Conserves Montserrat, negoci que Turró regentava a Miramas, anys quaranta (Fons Fa-
mília Turró). 
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Figura 3. Exposició Filatèlica i Numismàtica celebrada per la festivitat de Sant Jordi a la capella de Santa Àgata, 
Barcelona. A la dreta, el numismàtic Antoni Turró, la secretària del Departament de Cultura de la Generalitat, Glòria 
Riera, i Pere Rodríguez Pericó, president del CFN, davant d’una vitrina amb el paper moneda català de temàtica 
marinera, abril de 1987 (Fons Família Turró).

Figura 4. Llibreta de treball que Turró utilitzava durant el seus anys d’estudi i investigació del paper moneda català 
(Fons Antoni Sabater).
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Resumen

Durante la Guerra Civil española (1936-1939) circuló una gran variedad de dinero. En su ma-

yoría eran piezas fabricadas en papel o cartón, monedas de tipo fiduciario que funcionaron a 

causa de la necesidad para los pagos de la vida cotidiana. Cataluña fue un territorio con una 

gran producción de papel moneda, emitido tanto a nombre de la autoridad de la Generalitat de 

Catalunya como bajo la responsabilidad de los diferentes municipios. 

En este trabajo se presenta la colección del papel moneda catalán que el Gabinet Numismàtic de 

Catalunya custodia en sus fondos, incidiendo en el origen de las piezas y la documentación escrita 

que acompañaba cada ingreso. 

Palabras clave
Papel moneda, moneda de necesidad, Gabinet Numismàtic de Catalunya, Guerra Civil española. 

Abstract

A great variety of money was placed into circulation during the Spanish Civil War (1936-1939). 

The majority was made of paper or cardboard, coinage of a fiduciary type that functioned on 

account of the need to make payments in daily life. Catalonia was a territory with a great pro-

duction of paper money, issued as much under the authority of the government (Generalitat) of 

Catalonia as under the responsibility of the various municipalities. 

In this work is presented the Catalan paper money collection that the GNC (Numismatic Cabinet 

of Catalonia) curates in its holdings, beginning with the origin of the pieces and the written 

documentation that accompanies each entry.

Keywords
Paper money, emergency money, Numismatic Cabinet of Catalonia, Spanish Civil War.

El 17 de juliol de 1936 es va iniciar a Espanya el conflicte armat que duraria fins l’1 d’abril 

de 1939. Durant els anys de guerra, la Guerra Civil, el territori va patir una crisi general: 

política, social, econòmica, cultural, artística, religiosa... En l’àmbit monetari, o, per ser més 
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precisos, de moneda física amb la qual poder efectuar pagaments i transaccions en el dia 
a dia, també hi van haver molts canvis. La fractura d’Espanya en dues faccions oposades 
va provocar que la moneda de cada territori adoptés unes particularitats. En aquest text 
analitzarem com es van reflectir aquests nous productes o alternatives monetàries en les col-
leccions del Gabinet Numismàtic de Catalunya, fent un especial esment dels «bitllets» emesos 
per la Generalitat i els diferents ajuntaments catalans. 

En aquelles dates, el Gabinet Numismàtic de Catalunya (GNC) era una jove institució, creada 
per la Junta de Museus de Barcelona el 1932. El Dr. Josep Amorós, catedràtic d’Història de la 
Universitat de Barcelona i director del GNC des de l’inici, va impulsar un tarannà de treball 
i visió de futur. Un dels objectius principals era aplegar tant les peces numismàtiques que 
explicaven el passat del país, així com tots els nous «productes» que servissin de mitjans d’in-
tercanvi (Campo et al. 2004, p. 12-13; Campo 2007, p. 86). Així a partir de l’any 1936, que:

• primer, des de la Generalitat de Catalunya es decretava, el 21 de setembre de 1936 
i es publicava en el Diari Oficial de la Generalitat de l’11 de desembre de 1936, any 
IV-volum IV, núm. 346, pàg. 945-950, l’emissió de Paper Moneda Nacional Català, 
garantit pel propi tresor i estocs d’or de la Generalitat.

• segon, el 9 d’octubre de 1936 es modificava la Llei Municipal Catalana que autorit-
zava als ajuntaments a organitzar autònomament la seva activitat econòmica, fet que 
van aprofitar per ordenar i controlar els signes que servien de numerari de baix valor, 
emetent «paper moneda divisionari», que havia d’estar garantit pel paper moneda 
legal del Banc d’Espanya o pels nous bitllets de curs legal de la Generalitat.

El Dr. Amorós va intentar que les col·leccions del GNC apleguessin els testimonis de les 
formes monetàries que circulaven en la vida quotidiana de l’època. Aquests nous diners, en 
la seva gran majoria paper moneda, van ser vigents fins al decret del 6 de gener de 1938, 
que ordenava la recollida de tots els bitllets, vals i bons o monedes que no foren emesos pel 
Tresor o pel Banc d’Espanya. La tasca de retirada de numerari va ser acceptada de forma 
irregular, havent-se de repetir diverses crides: el 25 de febrer i l’11 de maig de 1938. 

Formació de la col·lecció

La sèrie de moneda emesa durant la Guerra Civil, conservada al GNC, consta de dues fonts 
principals d’estudi: els diners físics i els documents escrits que els acompanyaven. L’entrada 
de noves peces al GNC significava un increment de les col·leccions, és a dir, obres per cata-
logar, ordenar, registrar i custodiar. També en molts dels casos comportava la conservació 
de la documentació annexa al nou ingrés, ja que molts dels materials van arribar amb una 
carta explicativa, de presentació o d’alguna anotació. Aquestes fonts es van conservar en els 



	 La	moneda	a	la	Guerra	Civil	espanyola:	ar t,	disseny	i	propaganda	 141	

arxius del GNC i han estat una eina de primera mà per entendre el fenomen de la moneda 

divisionària de la Guerra Civil. Un altre canal d’informació són els llibres de registre antics, 

conservats a la Junta de Museus i l’Ajuntament de Barcelona. Així que en presentar el paper 

valor de la Guerra Civil, no podem desvincular-ho de tota la informació addicional conser-

vada en els llibres de registre esmentats i els arxius del GNC. 

eLs anys de La guerra: 1936-19391

El Dr. Amorós va pensar que els nous testimonis monetaris a partir del 1936 esdevindrien, 

en el futur, la història monetària del nostre territori. La tasca que es va proposar va ser la de 

demanar formalment als diferents municipis que fabricaven paper moneda una mostra de les 

seves emissions (Campo et al. 2004, p. 13). Així consta que l’1 de maig de 1937, el conserva-

dor del GNC eleva una petició d’adquisició de les monedes i bitllets que estan circulant nous, 

a més de les monedes que estan desapareixent del circuit. La resposta del Comissari General 

dels Museus és del dia 10 de juny i l’autoritza a adquirir les peces proposades, destacant els 

bitllets de la Generalitat de Catalunya (Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya, Junta de 

Museus, Adquisicions d’obres destinades als museus. Anys 1937-1938. ANC1-715-T-2761). 

El Dr. Amorós, mesos després, va pensar una acció més global que abastés tot el territori 

català. Així, el 31 d’agost de 1937 va redactar un document de petició, en forma de carta 

oficial, en paper de la Comissaria General de Museus de Barcelona (Poble Espanyol de 

Montjuïc), institució dependent de la Generalitat de Catalunya, que es va enviar a tots els 

municipis. L’expedient sobre aquesta demanada es conserva complert: la circular i la llista 

dels indrets on es va enviar (Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya, Junta de Museus, 

Sol·licitud de lliurament de dos exemplars de les monedes i bitllets emesos en cada mu-

nicipi per al Gabinet Numismàtic de Catalunya, ANC1-715-T-2775) (Estrada-Rius 2015, 

p. 105).

La resposta va quedar reflectida en el Llibre de donacions dels Museus d’Art de l’Ajunta-

ment de Barcelona (volum d’octubre de 1930 a febrer de 1962, p. 55), (veure fig.1). El 31 de 

novembre de 1937 quedava constància que 40 ajuntaments: Argentona, Alella, Arenys de 

Munt, Aigüesbones, Bellver, Banyoles, Belianes, Bellserrat, Balsareny, Constantí, Canonja, 

Castellet de Llobregat, Corbera, Flix, Ginester, Guissona, Gironella, Gramanet de Besos, 

Lloriana de Ter, Llorenç d’Hortons, Mora la Nova, Maçanet de la Selva, Manresa, Marto-

rell, Moià, Navàs, Pobla de Lillet, Pla de Cabra, Puig-reig, Rosselló, Ribes, Rajadell, Soses, 

Sitges, Terrassola i Lavid, Tortellà, Teia, Terrassa, Verges, Villalba i Vic van remetre una 

mostra dels bitllets emesos.

1. Aprofundir en la recerca i documentació sobre l’origen de les peces que configuren el fons del GNC, ha estat 
gracies a l’ajuda de Jordi Casanovas, Neus Conte, Marta Masafret i Alícia Cornet, dels departaments de Registre i 
Col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
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Però també consten en arxiu del GNC les cartes que acompanyaven la donació (Arxiu GNC, 

Correspondència 1936-1939), i la realitat és que al novembre de 1937, molts d’altres mu-

nicipis havien fet arribar peces; l’arxiu mostra que es van rebre exemplars fins al gener de 

1938. Així, finalment, la Comissaria dels Museus de Barcelona havia aplegat una mostra 

dels valors emesos per 125 municipis, els d’ Aigüesbones, Amer, Agullana, Aldover, Alella, 

Alfarràs, Amer, Anglès, Arboç, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Balsareny, Ba-

nyoles, Beguda, Begues, Belianes, Bellserrat, Bellver de Cerdanya, Bellvís, Berga, la Bisbal, 

Bisbal del Penedès, Calella, Canonja, Cassà de la Selva, Castellserà, Castellà del Vallès, 

Castelló de Farfanya, Cervera, Cervià, Codines del Vallès, Constantí, Corbera de Llobre-

gat, Cornellà de Llobregat, Cubells, Escala, Esparraguera, Flix, Font de Sacalm, Fuliola, 

Gavà, Ginestar, Girona, Gironella, Gíxols, Glenyivol de Ter, Gramanet del Besos, Guimerà, 

Guissona, Horts de Llobregat, Hostalets de Pierola, Hostoles, Igualada, Jonquera, Just Des-

vern, Galera del Pla, Llavaneres, Lleida, Llorenç d’Hortons, Lloret de Mar, Lloriana de Ter, 

Maçanet de la Selva, Manresa, Mas de Barberans, Moià, Molins de Llobregat, Montblanc, 

Montbrió del Camp, Montgat, Mora la Nova, Olesa de Montserrat, Oló, Olvan, Oristà, Pala-

frugell, Palamós, Palau-solità, Paüls, Perelló, Pineda, Pins del Vallès, Pla de Cabra, Planes 

d’Hostoles, Ponts, Porrera, Port de la Selva, Puig-reig, Rasquera, Ribes del Penedès, Ripoll, 

Rosselló, Sabadell, Sadurní d’Anoia, Sallent, Sarral, Sentmenat, Sitges, Seu d’Urgell, Sils, 

Solsona, Soses, Súria, Taradell, Tarragona, Teià, Terrassola i Lavid, Tiana, Tivenys, Tore-

lló, Torredembarra, Tous d’Anoia, Verges, Vic, Vilaboi, Vilafranca del Penedès, Vilalba dels 

Arcs, Vilanova de Bellpuig, Vilanova i la Geltrú, Vila-rodona i Vilassar de Mar. 

• Aquesta entrada, de més de 542 peces, cal sumar les que van ingressar entre el 2 de 

juny i el 31 de novembre de 1937, però sense determinar «diverses monedes i bitllets» 

(Ayuntamiento de Barcelona, Museos de Arte, Donativos, volum d’octubre de 1930 

a febrer de 1962, p. 55). 

A partir d’aquesta data, les entrades de peces del temps de la Guerra queda reflectit de 

forma molt esquemàtica tant en el llibre de Donacions com en els de la Junta de Museus 

(Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya, Junta de Museus, Donacions d’obres destinades 

als museus efectuada per diversos particulars. Anys 1937-1938, ANC1-715-T-2797; Ayun-

tamiento de Barcelona, Museos de Arte, Donativos, volum d’octubre de 1930 a febrer de 

1962, p. 58). Així trobem que l’any 1938:

• J. Borralleras, molt possiblement es tracta de Joaquim Borralleras i Gras, que havia 

estat Secretari de la Junta de Museus fins al 1939 (Serra Armengol 2015, p. 315-316), 

va donar diverses fitxes i bons usats com a moneda.

• J. Selva va donar un val de 0,05 pessetes de Castelló d’Empúries.

• Maspons va donar cinc vals de Cabrera i Collbató.
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• 16 de setembre de 1938, «diversos Ajuntaments i particulars: Col·lecció de monedes, 

bitllets i bons diversos» (Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya, Junta de Museus, 

Actes de les sessions del Patronat dels Museus d’Art de Barcelona. Anys 1938-1939, 

ANC1-715-T-2793). 

• El 23 de desembre de 1938, tal i com es reflecteix en el llibre de registre, Josep Amo-

rós completa sèries de monedes del GNC (Ajuntament de Barcelona, Museus d’Art, 

Libro de Registro de Adquisiciones, junio 1927..., p. 68). Segons els arxius de la Junta 

de Museus de Catalunya, es tracta de onze bitllets de l’Ajuntament de Barcelona, de 

la República espanyola i dels Ajuntaments de Múrcia, Alacant, Cartagena, Pinatar i 

San Javier (Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya, Junta de Museus, Adquisicions 

d’obres destinades als museus. Anys 1938. ANC1-715-T-2798).

de La segona meitat deL segLe xx fins a L’actuaLitat

Els llibres de registre no tornen a reflectir entrades de peces de la sèrie de la Guerra Civil 

fins a l’any 1947, que s’incorporen al fons col·leccions, en molts casos voluminoses, de paper 

moneda:

• 13 de desembre de 1947: 364 exemplars de bitllets, bons i vals de la Guerra Civil 

del Sr. Ovidio Escaler (Campo et al. 2004, p. 14). És possible que el donant sigui el 

Sr. Ovidio Escaler Ferrer, que va ser auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Bar-

celona des del 1926 i que havia nascut el 1903 (Gaceta Municipal de Barcelona 1948,  

p. 18), suposició que es fa per la coincidència de nom, dates i organisme, però no hi 

ha una ferma seguretat. Sobre aquesta donació, els registres antics només reflecteixen 

el total del material; no s’ha trobat cap relació de peces que pugui individualitzar 

aquests bitllets d’altres donacions. En els arxius de la Junta de Museus consta la 

donació i l’agraïment a la mateixa, en data del 20 de febrer de 1948. La referència al 

material és «billetes de diferentes municipios de España emitidos desde 1936 a 1939» 

(Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya, Junta de Museus, Donacions d’obres des-

tinades als museus. Anys 1947-1948. ANC1-715-T-3095).

• Desembre de 1964: 82 bitllets donats per la Sra. M. Cristina Gibert de Pont, gràcies 

als Amics dels Museus (Campo et al. 2004, p. 14); en aquest cas passa igual que en 

la donació anterior: sabem el donant i el volum, però no es poden individualitzar les 

peces. Sobre la donant, a dia d’avui no s’ha pogut esbrinar res més, cal seguir fent re-

cerca en els documents de la Junta. Potser es podria relacionar amb la família Gibert, 

que des del 16 de setembre de 1938 era un donant d’objectes a la Junta de Museus.

• 15 de juliol de 1965: donació de 1.238 bitllets i altres signes monetaris emesos per 

ajuntaments de Catalunya entre 1936 i 1939, per part del Sr. Antonio Piera Comas, 
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a través dels Amics dels Museus, (Barcelona, Junta de Museus de Catalunya, Acta 
de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona de 15-07-1965, ANC1-715-T-887) 
(Campo et al. 2004, p. 14).

• Abril de 1972: adquisició anònima de 0’50 pessetes de Rialp de 1937 (Ajuntament 
de Barcelona, Museus d’Art, Libro de Registro de Adquisiciones, junio 1927..., p. 261).

Després de l’any 1972, no hi ha entrades de materials del temps de la Guerra, fins al 2005 en 
què, coincidint amb la nova instal·lació del GNC dins de l’edifici del Palau Nacional, sembla 
que s’incentiven les donacions, dipòsits i adquisicions de peces, que en el cas de la sèrie de 
la Guerra Civil són força interessats.

• Octubre de 2005: adquisició de quatre proves no adoptades de bitllets de la Gene-
ralitat de Catalunya (310005-000 a 310008-000).

• Febrer de 2006: adquisició de quatre bitllets de diferents municipis i dues planxes 
per imprimir bitllets (310115-000 a 310120-000).

• Març de 2006: adquisició de quatre bitllets de la Generalitat de Catalunya (310125-
000 a 310128-000). 

• Maig de 2007: adquisició de 42 proves i set dibuixos/esbossos de diversos bitllets de 
la Guerra Civil, a més d’un bitllet fals de la Generalitat de Catalunya (310411-000 a 
310460-000).

• Maig de 2009: donació del Sr. Juan Marcos Estaran Peix de 68 bitllets de la sèrie 
local de la Guerra Civil (310558-000 a 310625-000).

• Octubre de 2009: donació del Sr. Salvador Maluquer de deu bitllets de la sèrie local 
de la Guerra Civil (310886-000 a 310895-000).

• Juny de 2015: el dipòsit del Consistori de les Franqueses del Vallès va dipositar 
1373 bitllets de diversos valors, emesos pel municipi durant la Guerra Civil (311414-
000 a 312786-000).

• Abril de 2016: adquisició de set bitllets de la sèrie local de la Guerra Civil (312950-
000 a 312956-000). 

• Desembre de 2016: adquisició de set proves i bitllets de la Generalitat de Catalunya 
(313061-000 a 313067-000).

• Maig de 2018: adquisició de 16 bitllets de la sèrie local de la Guerra Civil (333331-
000 a 333346).

• Juliol de 2018: adquisició de dues proves de bitllets de la Generalitat de Catalunya 
(333443-000 a 333444-000).



	 La	moneda	a	la	Guerra	Civil	espanyola:	ar t,	disseny	i	propaganda	 145	

Així, la col·lecció de paper moneda emès durant la Guerra Civil a Catalunya del fons del 

GNC és, a dia d’avui, de més de 4000 peces, entre bitllets de la Generalitat de Catalunya, 

dels diversos municipis catalans i els materials relacionats amb la fabricació dels signes 

monetaris com ara planxes, proves no acceptades o dibuixos preparatoris. També cal es-

mentar que en les reserves del GNC també es custodia una mostra de les peces metàl·liques 

que alguns municipis van emetre.

La col·lecció del fons del GNC, «bitllets» i altres documents

Seguint amb el propòsit de l’estudi, presentarem el paper valor conservat en els fons del 

GNC junt amb la documentació escrita sobre l’ingrés conservada. Els esdeveniments histò-

rics marquen una seriació o divisió entre els valors fabricats; d’aquesta manera es presenta-

ran primer el bitllets sota l’autoritat de la Generalitat de Catalunya, de curs general per tot 

el territori; a continuació, els que va fer circular l’Ajuntament de Barcelona; i, per últim, el 

paper moneda que es va emetre a la resta dels municipis catalans. 

eLs bitLLets de La generaLitat de cataLunya

A partir del Decret del dia 21 de setembre de 1936 es va iniciar l’emissió de bitllets, o paper 

moneda nacional català, com apunta Turró (1982, p. 31; Estrada-Rius 2015, p. 97-99), amb 

un valor nominal de 2’50, 5 i 10 pessetes. La circulació oficial de la nova moneda abastava 

tot el territori català i alguns indrets de l’Aragó, amb un funcionament paral·lel al dels bit-

llets de Banc d’Espanya.

La fabricació del nou paper moneda va ser una solució econòmica molt ben estudiada pel 

Departament de Finances de la Generalitat, apostant per una moneda en paper de gran 

qualitat. Els bitllets es van imprimir als tallers de l’Institut Gràfic Oliva de Vilanova a Bar-

celona, amb un paper especial de la fàbrica de Lluís Guarro i Casas de Gelida. L’estampa 

del bitllet era obra de l’artista Josep Obiols (Turró 1982, p. 31-32). Els esdeveniments de 

la guerra van provocar la retirada d’aquestes peces a partir del Decret del 23 de febrer de 

1938, però es van poder canviar al Banc Hispano Colonial fins el 31 de desembre de 1938. 

La circulació d’aquest bitllets abraçava tot el territori, sent la moneda d’ús quotidià durant 

els anys de guerra. Malgrat el considerable volum de producció, la presència dels diferents 

valors és escassa en els fons del GNC (fig. 2). De fet, la majoria d’exemplars són procedents 

d’adquisicions posteriors a la Guerra Civil. Destaca, per l’interès històric, els exemplars 

classificats com a proves, ja que són una mostra més del procés de fabricació del numerari. 

També cal ressaltar que en ser moneda d’us corrent va patir el fenomen de la falsificació, 

així en el fons comptem amb una peça d’aquestes característiques. 
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Tal i com exposa Turró (1982, p. 32-34), en un moment donat es va estudiar la possibilitat 

d’emetre bitllets per valors molt superiors, de 1.000, 500, 100 i 50 pessetes, a més, del valor 

unitari, 1 pesseta. El projecte, tot i que va ser pensat en l’any 1936, va reflectir la data de 

l’agost del 1950. D’aquesta «idea» en queda testimoni de diferents proves dibuixos i projec-

tes (fig. 3), algunes de les quals han estat adquirides recentment pel GNC, ja que completen 

la sèrie del paper moneda emès per la Generalitat de Catalunya. 

eLs bitLLets de L’ajuntament de barceLona (vaLors i documents)

L’Ajuntament de Barcelona, a partir de l’acord del dia 13 de maig de 1937, va emprendre 

la fabricació del paper moneda, que circularia per la ciutat i pels municipis perifèrics com 

Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, el Pla del Besos, el Prat de Llobregat, i, com explica 

Turró (1982, p. 106), fins i tot a Vic va ser acceptada la moneda emesa a Barcelona. 

Primer es van fabricar peces d’1 pesseta i de 50 cèntims, però, segons va passar el temps, 

la creixent necessitat de numerari va provocar que la producció continués i es fabriquessin 

nous valors, d’1’50 pessetes i de 15 i 10 cèntims. Tal i com apunta Turró de manera molt 

detallada (1982, p. 105-106), la quantitat de paper moneda en circulació va ser molt alta, 

als inicials dos milions de pessetes i un milió de pessetes en papers de 50 cèntims, s’han de 

sumar els quatre milions i mig per valor d’1’50 pessetes, o el milió de pessetes en bitllets de 

10 i 15 cèntims.

Els bitllets de l’Ajuntament de Barcelona estaven impresos als tallers de l’Institut Gràfic 

Oliva de Vilanova. El paper usat per fer la tipografia era de la paperera Guarro de Gelida i 

la il·lustració de l’anvers i del revers es va encarregar a artistes de l’època com Josep Obiols 

(Campo et al. 2004, p. 219-220) i Enric Cristòfol Ricart Nin. Com es pot deduir, el resultat 

va ser d’uns bitllets de gran qualitat tècnica.  

En el fons del GNC hi ha una mostra de 52 bitllets de l’Ajuntament de Barcelona; estan 

representats tots els valors en circulació (fig. 4). Cal destacar que els 50 cèntims es podien 

fraccionar en valors de 10 i 15 cèntims, així en el fons han arribat tant en forma de bitllets 

com divisionària, fins i tot es compta amb un curiós exemplar per valor de 35 cèntims. 

Sobre aquesta sèrie, en l’Arxiu del GNC, es conserven tots els documents generats per l’emis-

sió monetària relligats en un volum, titulat Expedient de les emissions de bitllets munici-

pals. Anys 1937 i 1938, dividit en quatre apartats o capítols: I. Acords municipals d’emissió 

de bitllets d’1’50 pts., 1 pta., 50 cts., 15 cts. i 10 cts.; II. Intervenció en la fabricació del paper 

destinat a aquestes emissions; III. Impressió dels bitllets i actes de la intervenció municipal; 

i IV. Recollida i destrucció dels bitllets posats en circulació (Arxiu GNC, Expedient de les 

emissions de bitllets municipals. Anys 1937 i 1938). El llibre permet reconstruir la vida 

dels bitllets de Barcelona des de la seva autorització, els volums d’emissió de cada sèrie, el 
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cost del paper per imprimir-los, i la gradual retirada fins al moment de la seva destrucció 
a l’antiga Papelera del Prat de Llobregat, en aquells dies anomenada «Fabricación Papel, 
Cartón, plano y ondulado y Cajas de cartón ondulado, Colectivizada».

L’estudi detallat del relligat mostra no sols la importància dels bitllets barcelonins, sinó 
l’ordre, detall i control per emetre la moneda de paper: la rigorositat de l’Institut Gràfic 
Oliva en la manera de treballar i controlar tot el que s’imprimia i es lliurava a la circulació. 
Pel que fa al moment de la retirada de numerari, es conserva una relació de la despesa que 
suposava la destrucció del paper moneda de Barcelona.

eLs bitLLets deLs aLtres municipis (vaLors i documents)

La col·lecció del GNC conserva una quantitat molt important dels valors emesos per els 
diferents municipis al llarg dels anys de la Guerra. L’interès d’aquesta subsèrie rau en la 
gran varietat de productes que van emetre els diferents ajuntaments. Es recorda que cada 
consistori podia fer moneda divisionària o fraccionaria –el valor més alt que es conserva és 
de 2 pessetes i el més baix de 5 cèntims–, ja que el cost de la vida demanava unes peces de 
baix valor per al dia a dia. 

L’inici de la col·lecció de les emissions locals deriva de la circular que va enviar la Comissa-
ria del Museus. Això significa que 125 municipis van donar una mostra de les seves produc-
cions. Però ja s’ha vist en comentar la formació del fons que altres col·leccions importants 
van ingressar al GNC. Cal destacar la del Sr. Ovidi Escaler, la de la Sra. M. Cristina Gibert 
de Pont, la d’Antoni Piera Comas, com també cal tenir present les recents donacions dels 
Srs. Estarán i Maluquer. Totes aquestes peces certifiquen la diversitat emesa. Cal fer esment 
apart del dipòsit de Consistori de les Franqueses del Vallès, els 1.373 bitllets de diferents va-
lors que testimonien el volum emès i conservat, així com el grau de circulació de la moneda 
fins al seva retirada. Totes aquestes donacions, junt amb la política adquisició del MNAC 
des del 2005, han permès anar de mica en mica completant els buits que té la col·lecció del 
GNC, feina que encara no ha acabat.

Totes les donacions i dipòsits tenen una entranyable història i unes circumstàncies al dar-
rere; en concret, es vol destacar la derivada de la Circular de la Comissaria dels Museus. 
L’estudi d’aquest repertori no es planteja com una explicació/descripció de cada municipi; 
aquesta feina està feta per altres autors, principalment per Turró (1982 i 2007). En el cas 
del fons del GNC, es força interesant i complexa la informació que proporcionen les cartes 
de tramesa dels diferents ajuntaments, recopilades en l’Arxiu del GNC sota el títol Sèrie de 
correspondència rebuda relativa a la campanya de recollida dels signes monetaris emesos 
pels municipis de Catalunya (Estrada-Rius 2015, 104-106). D’aquestes missives, que re-
flecteixen una etapa històrica crítica d’una forma directa, es podria fer un estudi sociològic; 
es destacaran els aspectes de caire numismàtic, la informació merament d’«inventari» o de 
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«registre», que ja és molta, per exemple com s’esmenten els bitllets, en quina data es van 

enviar, la quantitat facilitada, estat de conservació i quins motius exposen per la tramesa 

de materials. 

La carta de la Comissaria del Museus de la Generalitat de Catalunya en seu al Poble Espa-

nyol estava datada al 31 d’agost de 1937, i a primers de setembre ja començaven a arribar 

contestes. El que cal emfatitzar és l’acollida que va tenir la súplica, i, en general, el to de les 

respostes. Si bé totes les cartes que acompanyaven els signes monetaris eren molt formals, 

directes i detallades, algunes sobresortien per la seva comprensió dels temps que es vivien i 

es congratulaven de la importància d’aplegar un «producte» actual per a ser un document 

testimonial de primer ordre en el futur. Un clar exemple es troba en la missiva de l’alcal-

de d’Oristà, el Sr. Jaume Serra, que explicava que els bitllets moneda eren «testimoni de 

documents tan importants com útils en els moments que estem vivint, i de cabdal interès 

per a la història en l’avenir».

Aquesta implicació en el projecte feia que, per norma general, els valors nominals enviats 

estesin en bon estat de conservació; alguns tenien numeració zero, com en el cas de l’Ajunta-

ment d’Hostalets de Pierola. Altres tenien la numeració correlativa. En algun cas s’advertia 

que els bitllets enviats eren usats, demanant comprensió i disculpes, per citar-ne un. L’alcal-

de de Pineda escriu «no puguem disposar de exemplars intactes».

Com s’esmenten els bitllets 

La moneda en paper emesa per la Generalitat de Catalunya, com complia tots els requisits 

per a ser considerats bitllets de banc de curs legal, no tenien cap problema a l’hora de ser 

anomenats. En el cas dels valors fabricats pels diferents consistoris la terminologia era molt 

variada i responia normalment a la configuració de la peça usada: un paper decorat amb 

inscripcions senzilles, un cartonet amb un segell i una signatura, o un full treballat en una 

impremta local. Les característiques físiques de cada peça determinaven el nom que cada 

consistori donava a la peça. Així, per exemple, a Agullana i Begues esmentaven les seves 

produccions com bitllets monetaris; Alfarràs, Vilanova de Bellpuig o Vilanova i la Geltrú 

feien una variant, bitllets moneda. L’ajuntament de Taradell, el 6 de setembre de 1937, va 

enviar, segons carta redactada, dos exemplars de cada un dels bitllets moneda posats en cir-

culació; pensem que en remarcar bitllets moneda es refereixen a les peces similars als bitllets 

bancaris, més estricto senso, ja que hi ha una emissió anterior en forma de val imprès només 

per una cara. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat esmenta només bitllets i en la carta fa 

una relació del que han enviat a la Comissaria dels Museus. 

Mora la Nova anomena els valors com bitllets moneda fraccionària; en la carta que signa 

l’alcalde el 18 d’octubre de 1937 es comentava que els documents van ser impresos per «fa-

cilitar les transaccions comercials i familiars», donant així una explicació de per a què ser-
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vien els seus «bitllets». Aquesta fórmula i explicació és molt similar a la de l’ajuntament de 
Bellvís, que van enviar els signes representatius de moneda fraccionaria, per suplir la manca 
de moneda metàl·lica en les petites transaccions; a més, es deia que la Comissaria rebia 
exemplars de mida petita i en cartró, ja que els bitllets primitius s’havien fet malbé a causa 
de la mida i l’ús. Banyoles els esmentava també com a signes representatius de moneda.

L’alcaldia de la Ciutat de Calella va redactar una carta molt ben estructurada, indicant els 
valors entregats i la quantitat; en tots els casos parlava de paper moneda. També va fer una 
carta molt similar el Consell Municipal de Castellar del Vallès, que parlava de bitllet mone-
da i vals substitutius de xavalla.

Els ajuntaments de Balsareny i Bellver de Cerdanya parlaven de paper moneda, i el darrer, 
a més, explica en la carta de tramesa que enviaven dos exemplars de cada peça, tret de la 
segona emissió (1 de maig) que només en presentaven un, ja que no en tenien en bones con-
dicions i a més estaven retirats de la circulació.

L’ajuntament de Gavà va anomenar la moneda de paper com a bons moneda, a l’igual que la 
«Dipositaria de l’Ajuntament de la Immortal Girona». Argentona els referia com a moneda 
vals i, en aquesta línia, Aldover els hi deia vales-moneda, en castellà, com també ho fa Cas-
tellserà, que en la carta de tramesa dels signes monetaris, redactada en castellà, parlava de 
vales, i exposava que els valors de pesseta estaven retirats de la circulació, que els que resten 
en el circuit eren els de 50 i 25 cèntims, en data del 11 de setembre de 1937. El municipi 
d’Aigüesbones i molts d’altres van utilitzar la paraula val per les peces impreses. 

De forma puntual s’han identificat municipis, com el de Belianes, que va posar en circulació 
certificats de plata i així ho expressava en la carta de resposta del 4 d’octubre de 1937. Però 
també hi ha qui va fabricar rals, com Bellserrat, que va enviar un exemplar de pesseta i un 
altre de dos rals; o l’ajuntament d’Esparraguera que va remetre, el 13 de setembre de 1937, 
vals de 0’25 cèntims-un ral, corresponents a les primeres emissions de bitllets. En aquest 
línia l’alcaldia de Tarragona diu en carta del 9 de setembre de 1937, que enviaven dos exem-
plars de bitllets de pesseta i de ral.

Numeració
En estudiar els individus que constitueixen la donació, cal destacar que, en molts casos, els 
bitllets, a més de tenir un bon estat de conservació, tenen la numeració o número de sèrie 
correlatiu, «0», o sense numerar. En aquest aspecte, les cartes i els valors enviats mostren la 
voluntat de fer arribar a la Comissaria dels Museus els exemplars més ben conservats i que 
iniciaven la sèrie. Els que no poden acomplir aquest requisit en molts casos es disculpen i 
aporten els valors que tenen a mà, i que en conseqüència les numeracions no són correlatives.

Es pot destacar l’ajuntament de Tivenys per l’explicació que fa de la tramesa redactada en 
castellà; a les peces les esmentava com a «papel moneda», ressaltaven que enviaven els exem-
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plars «mostra», els que no estaven encara numerats, i concretament, un exemplar de cada 

valor. També, l’Ajuntament de Lleida, en la carta redactada el 10 de setembre de 1937, ex-

posava que enviava dos exemplars dels bitllets moneda de 1, 0’50 i 0’25 pessetes, i que tots 

tenien el número de sèrie 000,000, que era la numeració que «lliurem per arxius oficials».

Dates de tramesa

La carta que la Comissaria dels Museus va remetre a tots els municipis llistats pel Dr. 

Amorós va tenir una molt bona acceptació a jutjar per la resposta obtinguda. La data de la 

missiva era del dimarts 31 d’agost de 1937; les primers respostes van ser dels primers dies de 

setembre, com per exemple l’ajuntament de Vilassar de Mar, que, en data de 6 de setembre 

de 1937, enviava dos exemplars de «bitllets» d’1 pesseta i de 50 cèntims, però les posteriors 

emissions de 25 i 10 cèntims no les va fer arribar al GNC.

El Consell Municipal de Xerta, el dia 7 de setembre de 1937, signava la carta en la qual 

explicava que enviava a la Comissaria dels Museus duplicat del «paper i cartró moneda, 

que fins ara han posat en circulació aquest Consell Municipal». Sobre l’emissió fabricada en 

posterioritat, el 9 d’octubre de 1937 (Turró, 1982 núm. cat. 3382-3384), no es va enviar, o 

almenys no consten, en els arxius del GNC. 

L’alcaldia de Lloret de Mar va fer una carta de resposta llarga i detallada, signada el 13 de 

setembre de 1937; descrivia els valors enviats amb els números de sèrie. El que només va 

enviar exemplars de la primera emissió de 0’25 cèntims; de les emissions posteriors, 17 de 

setembre de 1937, no en van enviar. 

Tortellà també va lliurar amb celeritat un exemplar de cada valor fabricat, concretament, el 

27 de setembre de 1937. Un dia després, l’ajuntament de Soses va trametre una carta cur-

ta, redactada mig en castellà i mig en català. A les peces enviades les anomenen monedes. 

Explicaven que envien dos valors de cada. En aquesta ocasió la data de la carta pot ajudar 

a solucionar el perquè Turró classifica uns exemplars com a falsos (1982, p. 589-590; 2077, 

p. 216 i 786-787). Soses va realitzar tres emissions diferents de peces, dues molt similars i 

senzilles (cartonets impresos amb un segell del municipi) sense data d’emissió, i una altra 

en forma de bitllet més tradicional amb data d’1 de setembre de 1937. A més, apunta Tur-

ró que també es van fer unes emissions de moneda per a refugiats, que al GNC no consta. 

Veient les peces dipositades al GNC, poden pensar dues coses: que el 28 de setembre van 

enviar només bitllets del tipus cartonet, amb la qual cosa els exemplars que Turró classifica 

com a falsos potser no ho haurien de ser. Els arxius municipals van ser cremats i no consta 

informació escrita sobre aquestes produccions, tot i que l’Ajuntament guarda uns plafons 

explicatius sobre l’emissió monetària municipal.2

2. Agraïm des d’aquestes línies a l’estudiós local, sr. David Ruestes, la documentació facilitada sobre el paper mo-
neda fabricat a la vila de Soses
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L’ajuntament de Palafrugell va emetre bitllets al gener de 1937; d’aquesta sèrie no en van ar-

ribar a enviar, ja que segons s’exposa en la carta de tramesa estaven desgastats, però es van 

comprometre a fer arribar a la Comissaria dels Museus els valors nous que emetessin, fet que 

sembla que sí van fer. Consta a l’Arxiu del GNC la carta datada del 15 d’octubre de 1937.

L’alcaldia de La Canonja va remetre els bitllets moneda el 21 d’octubre de 1937, una mica 

tard si tenim en compte la resta de dates de tramesa, però, per contra, va enviar els bitllets 

001 de cada sèrie.

L’ajuntament de Ribes del Penedès va contestar a primers de novembre, el dia 2, va fer una 

carta detallada dient que enviaven un exemplar de cada paper moneda de 0’25, 0’50 i 1 

pesseta respectivament.

L’ajuntament de Guissona es disculpa per haver trigat molt a remetre els bitllets; signen 

la tramesa l’11 de novembre de 1937, però argumenten que encara estaven pendent de 

l’emissió i els volien enviar tota la sèrie fabricada a nom del municipi. En la mateixa data, 

l’ajuntament de Maçanet de la Selva va remetre un exemplar de cada valor; les peces corres-

ponien a l’emissió del mes de maig, dels «bitllets» impresos el 27 d’octubre no sembla que 

arribessin a enviar-los.

L’alcaldia de Llorens d’Hortons va enviar un de cada bitllet moneda emès; ho va fer en data 

molt tardana, el 13 de novembre de 1937. Com que els bitllets no porten gravada cap data 

d’emissió, és possible que aquests fossin fabricats en una data molt tardana, en comparació 

amb altres municipis.

L’ajuntament de Teià va decretar l’emissió de paper moneda el 24 de maig de 1937, però 

l’alcalde, Sr. Amadeu Creus, no va enviar les mostres al Comissari de Museus fins al 24 de 

novembre de 1937.

Dels darrers municipis en contestar es pot destacar el de Vic, que va enviar sis bitllets, el 14 

de desembre de 1937, i no va enviar tots els valors, ja que van fer peces de 2 pessetes i no les 

van trametre. Però el que s’ha classificat com a més tardà és l’ajuntament de Calella, que 

havia emès paper moneda al maig o juny de 1937, però no va fer la tramesa dels exemplars 

fins al 14 de gener de 1938.

En estudiar el conjunt de la documentació també s’ha trobat que l’ajuntament d’Hostoles 

va remetre els bitllets amb la mateixa circular que va enviar la Comissaria General del 

Museus, així que es fa difícil saber quants exemplars i en quina data els van enviar. Per 

donar una referència comptem amb la data post quem del 31 d’agost de 1937. També es 

vol destacar «errors» o anècdotes en la data de signatura, així, l’ajuntament d’Amer va 

datar la carta mecanografiada de resposta el 6-8-1937, quan la petició de les peces era del 

31 d’agost de 1937.
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Repetir tramesa

La bona i ràpida acollida de la circular és encomiable, però al mateix temps, en molts casos, 
va en contra, ja que molts municipis van fer més d’una emissió de paper moneda i aquesta, 
per norma general, ja no es va trametre. Les excepcions són comptades; es destaca la de l’ajun-
tament de la Il·lustre Vila de Moià, que és l’únic que va dir que enviaria bitllets si en feien de 
nous. Primer, en data de 8 de setembre de 1937, va fer arribar a la Comissaria dels Museus 
quatre bitllets, dos de cada valor dels fets fins a la data. El 9 de desembre de 1937 tornava a 
enviar dos exemplars de les noves produccions, a més de preguntar a la Comissaria «la seva 
valuosa opinió, respecte a la impressió que ha causat els bitllets de Moià a aquixa Comisaria?».

També, l’alcaldia d’El Pla de Cabra Pla va contestar la circular de la Comissaria dels Mu-
seus el dia 7 de setembre de 1937, dient que no havia emès paper moneda fins aquella data. 
El 10 setembre es va decretar una emissió monetària i, aleshores, l’alcalde va remetre els 
exemplars; això era ja el 12 de novembre de 1937. En les dues cartes signades per l’alcalde-
president Sr. Carles Soberano s’expressava en el comiat al Comissari de Museu el desig de 
què la causa republicana arribés a bon termini: «Visqueu molts anys pel bé de la República» 
i «visqueu molts anys per la defensa de la causa antifeixista». 

Dos o un exemplar?

La circular que la Comissaria dels Museus va enviar a tots el municipis catalans demanava 
si es podia fer arribar una mostra de dos exemplars de cada valor produït. La documentació 
escrita ens mostra que això, en molts casos, no es va acomplir. Alguns consells municipals 
ho justificaven i es disculpaven; d’altres, com ja s’ha vist, enviaven de moment el que podi-
en, i més endavant completarien les sèries.

Així, per exemple, Cornellà de Llobregat o el Consell Municipal de Glevinyol de Ter només 
van enviar un exemplar de cada valor. La secretaria Municipal d’Oló va enviar, el 7 de se-
tembre, una carta molt formal on exposava a la Comissaria dels Museus un model de cada 
valor de moneda fraccionària i explicava, a més, que eren peces similars que només canvi-
ava el color. Vilaboi, actualment Sant Boi de Llobregat, va trametre un exemplar de cada 
valor; l’alcalde-president es disculpava dient que només enviaven un, ja que no tenien més 
exemplars en bon estat. Fet similar al de l’ajuntament de Vila-rodona.

El consell Municipal de Vilanova i la Geltrú redactava una carta detallada en la qual expo-
sava que rebrien dos exemplars dels valors d’1 pesseta i de 25 cèntims. A més, el President 
del Consell Municipal explicava que les imatges que s’havien imprès en l’anvers i el revers 
dels bitllets moneda eren la Biblioteca-Museu Victor Balaguer i el Castell de la Geltrú, do-
nant detalls de per què van triar aquests motius.

L’ajuntament de Sabadell, el 7 de setembre de 1937, va fer arribar a la Comissaria de Mu-
seus dos exemplars de bitllets d’1 pesseta i de 50 cèntims, però més tard, l’11 d’octubre de 
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1937, van fer una emissió de 25 cèntims, que no es deuria enviar. En canvi, l’alcalde de 
Sitges, el Sr. F. Richart, escrivia una nota a la Comissaria General de Museus dient que ha-
vien trigat a enviar els bitllets moneda, ja que mancava l’emissió 25 cèntims i, un cop feta, 
enviava un exemplar de cada relacionant el número de sèrie.

Tous d’Anoia, abans Sant Martí de Tous, com molt bé indica l’alcalde, va enviar prest tots els 
exemplars emesos; potser és un dels únics municipis que va facilitar tota la sèrie completa. 
El comiat de la carta també era molt positiu: «visqueu molts anys amb salut i República».

Respostes de municipis sense bitllets

La llista de municipis que el Dr. Amorós va fer annexar a la circular era molt llarga. Ja s’ha 
vist que són 125 municipis els que van contestar afirmativament, però també hi ha els que no 
van produir paper moneda, i així ho van advertir a la Comissaria. Municipis, com Anya (Vall-
llebrera, la Noguera), van contestar simplement que no havien fet bitlles (9 de setembre de 
1937). Però d’altres en la resposta explicaven el motiu. Així, per exemple, el Consell Municipal 
d’Avinyonet del Penedès, amb data del 8 de setembre de 1937, va contestar que no havia fet 
bitllets moneda, però que si en feien els hi enviarien. Turró comenta que al final el municipi no 
va emetre valors monetaris i que va fer servir l’emès per Vilafranca del Penedès (1987, p. 93). 

L’ajuntament de Castell d’Aro va contestar el 7 de setembre de 1937 que no havia fet bitllets 
moneda, que feien servir els de Guíxols, que si en algun moment en feien els hi enviarien. Un 
fet similar passa amb poblacions properes a la Ciutat Comtal, com Badalona, que el 26 d’oc-
tubre de 1937 va acordar fer servir el paper moneda de l’ajuntament de Barcelona. També 
l’Hospitalet va respondre, el 16 de setembre de 1937, que no emetrien bitllets i que farien 
servir els de Barcelona. El Consell Municipal del Prat de Llobregat va acordar i expressava 
«donar validesa i situació obligatòria als de l’ajuntament de Barcelona, per aquest motiu no 
n’ha llençat cap de propi», el 6 de setembre de 1937. Per contra, Just Desvern, que té una 
proximitat amb Barcelona, sí va fer signes monetaris i els va enviar el 6 de setembre de 1937.

Més municipis que van respondre a la Comissaria advertint que no n’enviaven, perquè no 
n’havien fet, són els següents: el Castellet i la Gornal, el 7 de setembre de 1937; Fontfreda 
de Ter, el 8 de setembre de 1937; Rocafort i el Pont de Vilomara, el 8 d’agost de 1937, hi ha 
un problema amb la data; Santa Cristina d’Aro, el 6 de setembre de 1937; Vallirana, Verdú 
i Vilobí del Penedès.

En conclusió, van ser 125 municipis els que van respondre a la circular de la Comissaria 
dels Museus. La lectura detallada de les cartes aporta un ampli coneixement de les emissi-
ons, dels problemes de fabricació, de la durada dels valors i de com els municipis van soluci-
onar els petits pagaments en temps de guerra entre el 1937 i 1938. Aquest conjunt, junt amb 
les peces que van ingressar en posterioritat, sumen un total de 526 municipis representats 
en la col·lecció del GNC. A més, cal fer esment dels materials relacionats amb la fabricació 
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i producció dels valors, com les planxes per imprimir l’anvers dels bitllets d’1 pesseta i 50 
cèntims del Consell Municipal d’Amposta (Estrada-Rius 2007b, p. 116-117); o els dibuixos 
preparatoris o esbossos, en cartró o paper de calcar d’alguns valors dels Consell Municipal 
de Glevinyol de Ter, del Consell Municipal de Tremp i de l’Ajuntament de Vilaboi. Aquestes 
peces són un material d’especial interès a causa de la seva conservació, ja que normalment 
són materials de treball que un cop arribat el producte final desapareixen. 

Cloenda

La sèrie del paper moneda de la Guerra Civil del fons del GNC, per la varietat de les ins-
titucions representades, per la diversitat dels valors conservats, per l’estat de conservació i 
seriació, i, sobretot, per la documentació escrita que acompanya als valors nominals, s’ha de 
considerar com una col·lecció de referència dins del territori català. 

Institucions que conserven un fons similar i que cal destacar són el Centre de Recursos per 
a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), Biblioteca del Pavelló de la República amb un fons 
específic de paper moneda format per uns 300 exemplars procedents majoritàriament de 
la Fundació Josep M. Figueras. El paper moneda, junt amb altres materials relacionats amb 
la història catalana del segle XIX-XX, van ser recopilats pel senyor Figueras a partir del 
1967 (https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica  /%20
El-Fons-d-Arxiu-del-CRAI-Biblioteca-Pavello-de-la-ep%C3%BAblica/biblioteca-Josep-M-
Figueras). La proporció i casuística dels exemplars conservats és molt propera a la col·lecció 
del GNC; hi ha escassa representació dels bitllets de la Generalitat de Catalunya, un petit re-
cull dels valors de l’ajuntament de Barcelona i una mostra dels diferents municipis que van 
emetre paper moneda. També, a l’igual que el GNC, custodien altres documents monetaris 
de l’època com moneda de la II República i dels primers temps del Franquisme  (http://mdc.
csuc.cat/cdm/landingpage/collection/papermoneda)3.

L’altra institució que conserva un gran fons de paper moneda de la Guerra Civil és el Museu 
d’Història de Catalunya (MHC), que des del 2008 té dipositada una part de la col·lecció que 
al llarg dels anys va anar formant Antoni Turró: uns 3.000 bitllets emesos pels municipis de 
Catalunya, el País Valencià, Menorca, Aragó i Andorra. El volum d’aquest aplec és paral·lel 
al del GNC, però destaca per tenir una representació més completa dels municipis que van 
emetre valors monetaris (veure en aquest mateix volum l’article de la R. Castellà).  

Es vol incidir i posar en valor el fons de documents escrits que disposa el GNC: les cartes de 
resposta a la Circular de la Comissaria del Museus, el relligat sobre l’emissió de paper mone-

3. Agraïm a la sra. M. Lourdes Prades Artigas, Cap del CRAI Biblioteca Pavelló de la República, la informació faci-
litada sobre la formació de la col·lecció del paper moneda en la institució que representa.

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica�/%20El-Fons-d-Arxiu-del-CRAI-Biblioteca-Pavello-de-la-ep%C3%BAblica/biblioteca-Josep-M-Figueras
http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/papermoneda
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da de l’ajuntament de Barcelona i els llibres de registre de la Junta de Museus i dels Museus 
d’Art de l’ajuntament de Barcelona. Tots aquests escrits són la base principal per saber el 
temps en què van ingressar les peces, i les circumstàncies de l’ingrés. Els llibres de registre 
aporten una informació esquemàtica i, a cops, parcial, tal i com s’ha pogut comprovar amb 
l’entrada de paper moneda divisionària dels diferents municipis; el registre dóna constància 
d’un nombre de poblacions, la data i el volum entregat. Malgrat la limitació de les dades 
escrites, s’ha reconstruït el passat dels bitllets, vals, bons i paper moneda de la Guerra Civil 
en la base de dades de registre actual del Museu Nacional, el Museum Plus, un pas previ per 
a què les peces siguin consultades en el catàleg en línia del Museu. 

Cal destacar que treballar amb les fons documentals directes ha suposat traspassar el nivell 
merament d’inventari/registre per passar a entendre el sentiment que tenien els diferents 
consistoris catalans per a què les seves monedes divisionàries quedessin com el testimoni 
d’un temps passat. Els alcaldes que van signar les cartes de tramesa feien missives atentes i 
explicatives. El paper per fer arribar els signes monetaris era paper oficial de cada poble, el 
redactat era en la seva majoria en català, i el comiat era en molts dels casos optimista, com 
el de Vilalba dels Arcs: «salut i República». 

El caràcter testimonial dels documents citats reflecteixen, de primera mà, i de forma directe 
i immediata, el que va passar entre el 1937 i el 1938 en qüestions numismàtiques. De fet, no 
són els «bitllets» en sí els que donen la pauta, sinó el recull de cartes de resposta a la Circu-
lar. Des d’aquestes pàgines volem agrair i rendir homenatge a tots aquells que van apostar 
per al futur, que van ser conscients de la importància de deixar testimoni dels temps que 
vivien, malgrat els moments tan crítics i de necessitat, per a què les generacions futures tin-
guessin coneixement de com es va viure en temps de guerra. No es vol oblidar les iniciatives 
particulars, els investigadors i els col·leccionistes, que al llarg dels anys es van interessar per 
aplegar una sèrie monetària tan significativa.
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Figura 1. Fragment del Llibre de donacions dels Museus d’Art de l’Ajuntament de Barcelona (volum d’octubre de 
1930 a febrer de 1962, p. 55) amb els municipis que van fer arribar paper moneda.

Figura 2. Proporció en el GNC dels bitllets i altres materials relacionats amb l’emissió de la Generalitat de Catalunya.
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Figura 3. Col·lecció de proves i projectes no adoptats del fons del GNC. 

Figura 4. Proporció en el GNC de la sèrie dels bitllets de l’Ajuntament de Barcelona.
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