
les Viovetes: Els altres Segells
Per Josep Ferrer Serra

Darrerament hem pogut observaren la nostra soci-

etat, dintre de les trobades filateliques dels diumenges

al matí, un increment de l'interes pel col-leccionisme i

l'intercanvi devinyetes.Aquestaactivitat, senseafectar

al normal moviment d'intercanvi de segells,ésbásica-

ment promoguda per uns socis entusiastesd'aquests

"altressegells"o

Tot plegat pensoqueésun bon motiu per parlar-ne

una mica al nostre butlletí.

En primer lloc caldria definir la paraula"vinyeta"oSi

la busquem al diccionari hi trobem el següent: "qual-

sevoldels dibuixos que formen part d'una serieo que,

per si sol, explica una historia" oAmb aquestadefinició

podem incloure tant elssegellsde correus,que no són

mésque vinyetes postals,com totes les altresvinyetes

queno tenen per objecteel pagamentdel serveipostal.

Són totes aquestesaltres les que denominem simple-

ment "vinyetes" i a les que vull referir-me en aquest

escnt.

CLASSIFICACIÓ

Lesvinyetess'hanempratper cosesmolt diverses.Per

inrroduir-nos en aquestmón poden intentar classificar

lesvinyetes en diferents apartats,que poden ajustar-se

a la major part de vinyetesexistents.

El primer apartat el podem anomenar "Fiscals i

Taxes"oAquestes,generalment,porten un valor indicat

i tenen carácter de pagament obligatorio Les podem

separaren:

- Provinents del paper timbrar (retallades), de

diversosdocuments

- Timbres ipolisses

- Taxesmunicipals, provincials.i.

- Drets notarials, judicials, consulars..;

- Impost de duanes, tant les d' alcohol, licors,

farmacia iperfums com lesde tabac

- Provinents d'altresorganismescom la Borsa, la

Llotja.;

Trespolissesamb el mateix rnotiu i amb l'escut diferent segonsel govern:
monarquia, república i regirn franquista.

Al segon apartat hi podem incloure totes lesano-

menades"Benefiques"oAmb preu o sense,eren de ea-

racter voluntario Les podem classificaren els següents

apartats:
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- Correus i Telegrafs

- Mútues, orfenats i col-legis professionals

- Creu Roja

- Creu de Lorena (anti-tuberculosi)

- Pro-infants

Molí de vent de la "Mutualidad de Correos".

Podemconsiderarcom a tercer apartat toteslesque

tenenunaclaradestinaciócomés lapropaganda.Aques-

tesespoden dividir en elssegüentsapartatsbasics:

- Polítiques

- Esportives

- Turístiques

- Filateliques

- Comercials

Vinyera sobrecarregadaamb propagandade la casa"Kodak"

Basicament, lesvinyetes inclosesen aquest apartat

no porten valor indicat i són simplernent objecte de

promoció.

Pel que fa a lesTurístiques hi ha dos subgrups clars

per el seu nombre d'exemplars: les dedicadesa "Fires

i Exposicions" i les referidesa les festesde la Setmana

Santa.I dintre de l'apartat de propagandapolítica po-

dem incloure, com una entitat propia, lesvinyetes de

caire catalanistao separatista,editadesprincipalment

entre finals del s.XIX i principis del s.XX.

Vinyeta caralanistaamb la imatge de St. Jordi.

Com a quart apartat podem incloure totes les de

la Guerra Civil Espanyola(1936-1939), i evidentment

subdivididesenlesdelazonarepublicanai lesdelazona

franquista. Moltes d'aquestesvinyetes lespodem veure

aplicadesen elssobresque circulaven en el correu tot

fent companyia alssegellsdel franqueig oficial. Moltes

d'aquestesvinyetestenen impres un valor monetari que

serviacom aportació voluntaria a diversosefectes.Per

aquestmotiu també circularen pel correu com a únic

signede franqueig.
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Vinyeta republicana destinadaa
l'ajut a la URSS.

Vinyeta republicana amb rnotiu caralanista:
escamade Rafaelde Casanoves.

Vinyeta del bandol franquista arnb la consigna
"Viva España".

En diversesepoquesi degut acircumstanciesd'escas-

setatde segellsoficials foren autoritzadesa servir com

averitablesobjectespostals.

LA BIBLIOGRAFIA ESPECIALITZADA

Per poder aprofundir en aquestmón tan divers de

lesvinyetes ens ésbasic consultar un complement de

documentació qtte enspermeti indicar i classificartots

(o la majoria) dels exemplarsexistents.

En aquestpunt hem de dir que la nostra biblioteca

de la PENYA ha incorporat recentment i per donació

del Sr. Enric ]erez Manresa, dos importants catalegs

sobrevinyetes:

* S. Natham (ed.). Spanish Separatist Stamps.
SpanishPhilatelia Society.Brighton (Anglaterra):

1976.

Tal com podem llegir a la introducció d'aquestea-

taleg,ell mateix esdefineix com un llistat desegells

separatistesespanyols.Aquests segellsno havien

tingut mai la intenció de sersegellsde correus,ja

que la idea original fou utilitzar-los junt amb els

segellsnormals com apropagandao bé per recaptar

dinersper l'organització quepromulgaven.EIshem

pogut veure en sobres circulats des d'Anglaterra

o d'Alemanya, acompanyant el franqueig oficial

d'aquestspaises.

* Felix Gómez Guillamón (rec.). TheRepublican

Local Wár Tax-stampsand the RepublicanPolitical

Labels.Spanish Philatelic Society. Brighton (An-

glaterra) / Sevilla (Espanya):2002.

L'edició que disposem ésuna reedició que ha fet

Pablo Labarga de Sevilla. Aquest exemplar de la

terceraedició aposta,com anovetat, per la traduc-

ció al castelladela paginesexplicativespreliminars.

Aquest catalegestadedicat a lesvinyetes republi-

canes,principalment leseditadesdurant el període

de la Guerra Civil Espanyola.

Ambdues obres no pretenen ser un llistat complet
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pero a la vegada volen que les omissions siguin les mí-

nimes. Amb tot, aquests catalegs són fruit de l' esforc de

col-leccionistes particulars i poden completar-se amb

l' ajuda d' altres col-leccionistes.

Vinyeta no catalogadade la UGT,

Aquests dos catalegs complementen els que ja figu-

rayen a la nostra biblioteca:

* Catalogode Sellos "Locales"emitidos durante la
Guerra Civil Española (1936-1939). FESOFI.

Madrid: 1995.
Aquesta obra fou auspiciada directament per Corre-

osy Telégrafos, i realitzada gracies a la col-laboració

entre la FESOFI (Federación Española de Socie-

dades Filarélicas) i al grup de treball de SOFIMA

(Sociedad Filatélica de Madrid). El treball inclou

tant la zona republicana com la franquista.

* SellosdeEspaña.Catalogo Unificado Especializa-

do (tomo III). Edifil. Madrid: 2002.

Aquest volum inclou: Barcelona, Valencia, Astúries

i Lleó, Canaries, emissions locals republicanes,

emissions locals patriotiques, franquícies postals,

1>

girs postals, telegrafs, beQ.eficencí~,'''Croada con-

tra el fred", fiscals postals-enters postals, etiquetes,

proves oficials i fulles-record. Com es pot veure,

aquest volum inclou vinyetes en 1'apartat de la

Guerra Civil, així com en els segells fiscals. No és

una edició especialitzada en vinyetes, pero cal tenir-

la en compte. Té moltes il-lustracions, la majoria

en colors.

Vinyeta destinadaa la "Cruzada contra el frío".

Altres paisoshan realitzat obres similars referents a les

vinyetes, pero cree que s'han de col-leccionar de forma

separada a les corresponents al territori espanyol.

Totes les epoques de canvis importants són propicis

per l' edició d' aquests tipus de segells,alguns d' ells poden

ser: el final de la Segona Guerra Mundial, la dissolució

de la URSS ... Podem trobar multitud de vinyetes, segells

locals o simplement fantasies que tenen també el seu

interés per seguir la historia dels paises involucrats.

Vinyeta de fantasiaeditar aUcraruaamb un motiu
semblant a un segellde la URSS,
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ELS SEGELLS LOCALS

Hem de fer una menció especial a les emissions

locals, republicanes i patriotiques. Sensecap necessitat

postal justificada, aquestes emissions es realitzaven per

les autoritats locals (senseautorització) sobrecarregant

sobrants de segells. Aquests van apareixer básicament

en diferents ciutats de l'anomenada "zona nacional",

entre 1936i 1939.Segons el cataleg especialitzat Edifil

s'esmenta que en data 25-11-1937es va publicar una

"Orden de la Presidéncia de la Junta Técnica del Estado"

que en el seu punt -írt prohibia la "emisión de sellos

commemorativos sin la autorización de la comisión de

hacienda" .

Segellslocals: "Sevilla" i "Malaga Liberada".

La realitat és que moltes d'aquestes emissions s'uti-

litzaren al Correu i algunes van tenir la corresponent

autorització i d' altres varen ser simplement tolerades

en el franqueig de la correspondencia. Basicament, to-

tes aquestes ernissions utilitzaven els segells oficials de

correus, de telegrafs, de Barcelona, etc., amb diferents

sobrecarregues. Aque1¡ssegells tori ser de carácter local
"

no tenen la connotació del que hem anomenat com a

vinyetes ja que tenen un cert caire oficial i disposen de

catalogació oficial.

* * *

Realment és fascinant la immersió en el món

d'aquests altres segells. És un món que ens permet res-

seguir diversos moments de la historia real que com-

plementen la historia oficial que ens ofereix la filatelia.

Moltes vegades ésl' altre punt de vista de les cosesi dels

fets, i aixo ens permet tenir una visió de conjunt molt

necessaria per coneixer la realitat dels fets, activitats,

idees, pensaments, etc.

Haig d'agrair des d'aquí 1'ajut dels consocis Joan

Sena Figueras i Enric Jerez Manresa, ja que sense els

seus comentaris, dades o imatges m'hagués estat molt

difícil realitzar aquesta petita aportació al món de les

vmyeres.

El Butlletí és l'orqan d'expressió de la

Penya, i per tant de tots els socis. Un

cop més us invitem a que I'utilitzeu

per difondre les vostres idees, ja sigui

en forma d'articles d'opinió, cartes,

anuncis d'intercanvi, etc. Cal que la

nostra publicació sigui més

participativa.
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