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La pela, a vegades, no és la pela
El bescanvi de moneda roja l'any 1939

Pàgina referent als recomptes dels dies 28, 29 d’abril i 1 de maig

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 1.1 Fons Ajuntament de Roses, Llibre de recaptació del paper moneda roig,
20 d’abril a 24 de maig de 1939. Castellà.

Història arxivística
Aquest llibre de registre dels efectius
monetaris líquids i altres productes
financers que els veïns de Roses
ingressaren a la caixa municipal per al
seu bescanvi al Banc d'Espanya s'inicià
el dia 20 d'abril de 1939 i s'acabà el 24
de maig del mateix any. Els darrers 75
anys, doncs, s'ha conservat enmig de la
resta de documentació municipal,
anònimament,
desordenadament,
silenciosament.
Contingut
El llom d'aquest volum diu: "Entrega de
Moneda Roja al Banco de España en
1939". Efectivament, durant poc més
d'un mes, les noves autoritats
franquistes, erigides en Comissió
Gestora provisional, reberen els diners
del veinatge rosinc i en feren l'apunt
precís en l'esmentat llibre.
L'estructura
d'aquest
registre
s'organitza en dos grans blocs. En el
primer, s'efectuaren els resums diaris
dels efectius monetaris ingressats, amb
el detall separat dels bitllets del Banc
d'Espanya, els certificats de plata, els
talons especials i el paper moneda del
Tresor. La segona part del llibre es
dedicà al registre personal diari de tots
els veïns que efectuaren entregues de
diners, també amb el detall del tipus
d'actiu que tornaren.

Context
La construcció del nou Estat feixista que instaurà la violència de Francisco Franco l'any
1939 significà el trencament absolut amb l'anterior legalitat republicana democràtica. I,
evidentment, el preuat element fiduciari, el diner, n'era un símbol que havia de ser
susbtituït amb tota promptitud. Les malmeses economies domèstiques rosinques
hagueren de complir les disposicions legals que obligaven a entregar la moneda del
període republicà i, també, les emissions fiduciàries locals que moltes poblacions
havien encunyat durant el període bèl·lic. A Roses, s'efectuaren tres emissions de
paper moneda l'any 1937, per un valor total de 13.500 pessetes, en bitllets d'1 pesseta
i de 50 cèntims. En definitiva, el llibre de registre rosinc d'entrega de moneda "roja"
quantificà aquest esforç en 4.754.034'50 pessetes que quedaren perfectament
assentades en l'esmentat llibre.

Paper moneda de Roses d’una pesseta de 1937
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