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ELS BITLLETS DE VILANOVA I LA GELTRU

DURANT LA GUERRA 1936 - 1939

Un deIsmolts problemesque calgué resoldre sobre la marxa en el curs de la guerra iniciada per
l' aixecamentmilitar espanyol del 19 de juliol del 1936, fou el de la manca de moneda fraccionaria,
provocada,enpart per I'atresoramentparticular del circulant en plata, perosobretotpel Decret del govern
centraldel 13d'octubre 1936ordenantla recollida i retiradade tot el monetari deplataen circulació per a
ingressar-loa lessevesarquescom agarantiade les sevescompresa l'estranger,ja queésnormal queun
paísen guerravegi reduit el seucredit.

La xavalla encouretambédesapareguépoc tempsdesprés,absorbidaper les necessitatsenmetall
de les indústriesde guerra.

Aquestadesapariciódelmonetaridivisionari provocaungreutrasbalsenel moviment comercialde
les poblacionsja que esdeveniacompletamentimpossible tornar canvi o arrodonir els pagamentsen les
petitestransaccionsde compra-vendade la vida quotidiana.

Davant la gravetatde la situació, els ajuntamentsprenguerenI'afer en mansi feren emissionsde
papermonedadebaixosvalors,decurs legal i obligatori en lIursmunicipis, restablintd'aquestamanerala
normalitat de la vida comercial en lesseveslocalitats.

Vilanova i laGeltrú nos'escapápasd'aquestaanómalasituació i la ComissiódeGovernMunicipal
en la sevasessiódel dia 6 demarc 1937aprova,enprincipi, fer unaemissiódepapermonedadecurs local
amb30.000bitllets d' 1pessetai de 20.000bitllets de 50 centims,pero en la sessiódel dia 13demaig es
rectifica aquestacordde principi en el sentit de no emetreels 20.000 bitllets de 50 centirns i al seu1I0c
emetre'n80.000de25centirns,mantenintl'acordperl'emissióde30.000bitllets d'I pessetaosigui unimport
total de50.000pessetes.Aquestacordfou ratificat pelPiedelConsellMunicipal en la sessióextraordinaria
del dia 18demaigo

Estampatsper la impremta local col-lectivitzada CNT - FAI - JJ.LL. queels feu pagara37 pessetes
el miler pelsbitllets d' 1pessetai a23pessetesel miler pelsde25centimsi 473pessetespelsgravats,aquests
bitllets marcatsamb la serieA estanpresiditsa I'anvers per I'escut heraldic de la vila i emmarcatsperuna
sanefaidéntica en els dos valors.

A més,en els bitllets d' 1 pessetahi figura el dibuix de I'edifici de la biblioteca-museuBalaguer
fundadaper l' i\.lustre polític, Iiterat i historiadorVíctor Balaguer i Cirera ( 1824-1901)en reconeixement
a la vila que desdel 1869semprel'havia elegit diputat aCorts. Aquest edifici fou construit a la placade
I'Estació per l' arquitecte Geroni Granell i inaugurat l' any 1884. Al seu pórtic figuren les escultures
monumentalsdedosfills preclarsde la vila, l' arquitecteFrancescArmanya i el poetaManuel deCabanyes.

En els bitllets de 25 centims es veu una part del castell de la Geltrú d'origen rornánic, joia
arquitectónicadelsegleXII, restauratmodernamentgráciesalamagnificenciadeI'arquitectevilanoví Josep
Font i Gurná,

El reversdeIs dos valors estaocupatper unesamplesorles, identiques en els dos valors i el seu
respectiuvalor nominal dins dosespaisquadrats.

El dissenydeIsbitllets fou fet per I'artista local Octavi Viñas quecobra 125pessetespel seutrebal!.
El tiratge deIsbitllets d' 1pessetaresultainsuficient per acobrir lesnecessitatsde la població i en

la sessióde la Comissió deGovernMunicipal del dia 24 d'agost1937s'acordáampliar I'emissiód' aquest
valor amb 50.000 bitllets més,d'identiquescaracterístiquesi presentaciódeIs primers i encarregatsa la
mateixa impremta local, peromarcatsaraamb la serieB. Aquest acord fou ratificat pel PIeMunicipal en
la sessiódel dia 1de setembre.

Tots aquestsbitllets confeccionatsenpaperencolatblancde la casaL1uísGuarro i CasasdeGelida
(l'AIt Penedes)sónnumeratscorrelativamentpercadavalor i serie,estanavalatsper lessignaturesimpreses
del presidentdel ConsellMunicipal JoanRecasensi Farré,de I'interventor OscarForgasi la del conseller
deFinancesFelipPratsi legalitzatsambunsegellensecrodóambla lIegenda"ConsellMunicipal- Vilanova
i la Geltni" amb l'escut local al campcentra!.

La confecció del timbre palancad'aquestsegellensecs'encarregáa la impremta Económica local
i costa 180pessetes.

Tenim donesqueI'import totalgeneraldelpapermonedadivisionari localemesaVilanova i laGeltrú
fou de 100.000pessetesi tenint encompteque la població de la vila era, l'any 1936,de 17.482habitants,
veiem que cadaciutadapoguédisposarde 5'72 pessetesen monedafraccionaría.

El dipósit engarantiade lesduesemissions,perun total igual a l'emes,fou dipositat i repartit entre
els diferents establimentsde Credit de la ciutat, en bitllets del Banc d'Espanya i de la Generalitat de
Catalunya.

Els bitllets d'l pessetade mides 61 x 92 mm. són impresos en marró roig i gris verdós sobre
fons crema a I'anvers i en color verd sobre fons crema al reverso

Els bitllets de25centims medeixen55x 81mm. i foren impresos encolor verd fosc i blau grisós
sobre fons crema a I'anvers i en marró sobre fons crema al reverso ',' o'

Cal assenyalarqueen la sessiódel dia 23 de novembre 1937de la Comissió deGovernMunicipal
s'aprovaun dictamentde la Comissió d'Economia,per a fer unanovaemissió de papermonedalocal per
un import total de 100.000pessetesrepartidesen 30.000bitllets d'I pe~seta,40.000 bitllets de 50 centims
i 200.000 bitllets de 25 centims en un model i presentaciódiferent aJsquéja estavenen circulació, pero
aquestanova emissió no esrealitza.

ObemtelDecreti lesordresdelgoverncentraldeldia6dé'gener 1938prohibint I'emissiói circuláció
de totsels signesmonetarisno emesospel Bancd'Espanya,el ConsellMunicipal. en la.sessiódel dia 2 de
febrer1938acordaretirat, recolliri reembossartotselsbitllets municipals,fixant cornatermini pel seucañvi
el dia 10d'abril 1938.

Esperernambaquestpetit treball, refrescarla memoriadeisvilanovinsja gransi desvetllar l'interes
i la curiositat deisjoves sobreun episodiprou trascendentalde la historia conternporániade la sevaciutat.
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