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Els bitllets oblidats 
de la República
El 1936, el bàndol franquista va fer requises massives de moneda 
governamental per enriquir-se i afeblir el rival. Les familiars de 
les espoliades encara esperen que se’ls retornin els diners robats
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En esclatar la Guerra Civil, el bàndol franquista va crear un sistema per enfonsar el go-
vern i enriquir-se gràcies als diners de la ciutadania. Aquesta requisa de grans masses 
de diners va ser orquestrada per José Larraz, cap del Banc d’Espanya de Burgos, que va 
omplir el sac dels serveis secrets franquistes. Les persones afectades pel robatori enca-
ra busquen justícia, després de ser ignorades durant anys per l’Estat espanyol.

Mireia Moré
@MireiaMore

Dos exemples de 
bitllet encunyat per 
autoritats republica-
nes, concretament 
pel Consell Municipal 
d’Arenys de Munt

El primer punt estratègic que va escollir el bàndol fran-
quista després del cop d’estat va ser la ciutat de Burgos, 
on va instal·lar –també– un nou Banc d’Espanya comple-

tament diferenciat del republicà. Per poder omplir aquest nou 
banc, els nacionals van iniciar una ofensiva molt potent: decla-
rar invàlids els bitllets emesos per la República després del 18 
de juliol, el dia de l’aixecament colpista. Els bitllets creats abans 
d’aquesta data van ser marcats amb un segell –per fer-se’ls 
seus– i, posteriorment, van començar a produir el seu propi 
paper moneda. “Negar la validesa de la moneda republicana 
era massa flagrant i els nacionals van decidir prendre el 18 de 
juliol com a punt d’inflexió”, explica l’historiador Àngel Viñas. 
La República no va tardar a reaccionar i va declarar il·legals els 
bitllets emesos pel nou Banc d’Espanya a Burgos.

Amb l’objectiu d’enfonsar la moneda republicana, el bàndol 
nacional va dissenyar una operació reservada que va posar en 
marxa a través de l’anomenat Fondo de papel moneda puesto en 
circulación por el enemigo, on s’anava recollint tota la moneda 
que arribava a mans del govern de Burgos, que es bescanviava 
per un simple taló. Al document, hi figuraven les pessetes que 
cada persona havia entregat al seu ajuntament, sota compli-
ment d’un decret promulgat el 27 d’agost de 1938. Des d’aquell 
moment, quedava prohibida la tinença del paper moneda repu-
blicà: qui no l’entregués, seria acusat d’un delicte de contraban. 

A partir d’aquest decret, es van iniciar les ofensives de la 
guerra monetària. Segons explica l’historiador José Sánchez 
Asiaín, aquest és “un episodi molt poc conegut de la Guerra 

Requisats, mal comptats, 
oblidats i ben gastats
Acabada la Guerra Civil, tot el paper moneda republicà va ser bescanviat 
per un taló que les famílies i les associacions d’afectades encara conserven

Civil i que mereix una atenció especial”. Podríem dir que tot el 
que va suposar la guerra monetària ho va resumir amb poques 
paraules el seu artífex, José Larraz, cap del Servicio de Estudios 
del Banco de España instal·lat a Burgos: “La divisió taxativa dels 
bitllets en legítims i nuls va constituir una arma de guerra molt 
eficaç que va forçar, amb totes les seves conseqüències, els 
preus i la velocitat monetària a la zona republicana”. L’operació 
estava estudiada i planejada al mil·límetre i matava dos pardals 
d’un tret: mentre el bàndol nacional s’enriquia, la República 
anava perdent cada vegada més embranzida.

Larraz es va assegurar de tenir les espatlles cobertes i va 
redactar un estudi, La Restauración de la Comunidad Dineraria 
Española, en què advertia sobre el perill que existia que arri-
bés la pau. Segons l’autor, es podrien posar en marxa accions 
davant el Tribunal Penal Internacional de l’Haia per reclamar 
contra l’anulació dels bitllets republicans i demanar que l’Estat 
els reconegués. És a dir, el mateix autor ja veia venir una possible 
reprimenda per part dels organismes internacionals. Per obviar 
aquest hipotètic problema, calia forçar a la baixa la cotització de 
la pesseta republicana als mercats internacionals: si la cotització 
s’enfonsava, no tindria sentit fer cap tipus de reclamació.

Els números no surten
El més complicat del cas és saber quants diners es van acon-
seguir recaptar amb aquest sistema i, el més important, per 

En establir-se a la ciutat de 
Burgos, el bàndol franquista va 

crear un nou Banc d’Espanya 
completament diferenciat

Els colpistes van invalidar la 
moneda oficial, que incautaven 

sota amenaces, i van començar a 
imprimir el seu paper moneda 
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què no en queda constància enlloc. L’únic municipi on s’han 
trobat evidències dels rebuts és Villapalacios (Albacete). En 
aquesta vila de menys de 1.000 habitants, s’hi conserven els 
noms de totes les persones que van haver d’entregar els seus 
estalvis i la quantitat de diners que es va quedar el consistori. 
El gruix de diner entregat va ascendir a més d’un milió de 
pessetes i és l’arxiu més detallat que existeix. Segons la histo-
riadora Laura Cervera, el motiu que amb prou feines hi hagi 
documentació sobre aquest fons és “el descontrol total” que 
imperava durant la guerra.

Si ens aturem a mirar les xifres, d’entrada, ens pot sorpren-
dre que en un poble tan petit com Villapalacios es requises-
sin tants diners. Segons diu Sánchez Asiaín, l’arxiu històric 
del Banc d’Espanya comptabilitza un total de 7.707 milions 
de pessetes republicanes requisades acabada la guerra. D’en-
trada, ens pot sobtar que la xifra sigui tan modesta, si tenim 
en compte que representa els diners requisats a tot l’Estat 
espanyol. El motiu torna a ser el gran desgavell del context 
bèl·lic: els avenços de les tropes franquistes i l’alliberament 
dels territoris que anaven caient sota les seves mans. En aquell 
escenari, devia ser impossible dipositar els bitllets requisats al 
Banc d’Espanya i dur els comptes al dia.

Finançament dels serveis secrets franquistes
On van anar a parar tots aquests diners? Segons l’historia-
dor Sánchez Asiaín, al Banc d’Espanya, existia un compte 
amb el mateix nom de Fondo de papel moneda puesto en 
circulación por el enemigo. Les sortides de diner sumaven 
un total de 31 milions de pessetes i van ser entregades a una 
sola persona. Era un militar, aleshores tinent coronel de 

>>> Ve de la pàgina anterior l’Exèrcit, José Ungría Jiménez, cap del Servicio de Informa-
ción y Policía Militar. 

A les seves memòries, Ungría explicava com en van ser, 
d’útils, els diners del fons per als serveis d’espionatge franquis-
tes: “Aquells fons de curs a la zona enemiga, provinents del botí 
de les nostres conquestes, van crear aquella subtil i tancadíssima 
malla d’entorpiments, sabotatges i captació de secrets que, a la 
llarga, havien de fer tant de mal als adversaris”. Tot i que les per-
sones que van entregar els seus diners no van haver d’alçar les 
mans, el bàndol nacional els va robar sense manies per, després, 
alimentar els serveis secrets que havien de destrossar la demo-
cràcia. A banda d’aquests 31 milions de pessetes, no existeix cap 
evidència d’on podrien haver anat a parar tota la resta de diners.

La descendència ignorada
Si bé a la població civil mai no se li ha reconegut la requisa 
soferta durant la Guerra Civil, els partits polítics i els sindicats 
sí que han estat compensats. Gràcies a la llei de cessió de patri-
moni de sindicats (1986) i la llei llei de compensació dels partits 
polítics (1998), van ser indemnitzats per les expropiacions que 
van patir durant la dictadura.

Contràriament, l’Associació de Perjudicats per la Incauta-
ció del Govern Franquista (APIGF) fa més de vuit anys que 
demana que l’Estat espanyol els retorni els diners de les seves 
familiars. Entre un munt de paperassa familiar i factures del 
temps de la postguerra, totes elles van trobar un paper que, 
segurament, feia 70 anys que ningú no mirava. Les lletres 
impreses que encapçalaven el rebut devien deixar-ne més 
d’una garratibada: Fondo de papel moneda puesto en circu-
lación por el enemigo. Els pilars de l’Estat franquista es van 
erigir amb els diners d’aquest fons. Un robatori amb factura 
incorporada, meditat i sense fissures.

L’arxiu històric del Banc 
d’Espanya comptabilitza un total 
de 7.707 milions de pessetes 
requisades acabada la guerra

Part dels diners van servir, segons 
les memòries d’un militar ‘nacional’, 
per finançar campanyes de 
sabotatge i espionatge
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L’Associació de Perjudicats per les Incautacions del Govern 
Franquista va presentar una sol·licitud a la Comissió de 
Peticions del Parlament de Catalunya, a principis de 

2012, perquè es calculés l’equivalència entre els diners republi-
cans requisats i els euros actuals. Saber a quina xifra ascendirien 
les requises havia de ser el primer pas per restituir-les.

Com a resposta, la comissió va concloure que havien de ser 
les forces parlamentàries catalanes qui impulsés una reforma 
de l’articulat de la llei de la memòria històrica davant les corts 
de Madrid, fet que encara no ha succeït. Abans d’aquesta reso-
lució, hi havia hagut diferents tipus de propostes per part dels 
partits polítics, totes elles denegades. Esquerra Republicana 
de Catalunya i Iniciativa per Catalunya apostaven per canviar 
l’articulat de la llei; Convergència i Unió, per contra, dema-
nava establir un cens que registrés tota la gent que pogués 
acreditar la requisa de diners.

Arribades a aquest punt, ens podríem fer dues preguntes: es 
podrien recalcular els diners republicans tot i el desgavell de la 
guerra monetària? I, el més important, per què s’han inclòs les 
indemnitzacions per aquestes afectades a la llei de memòria his-
tòrica? Raül Digón és el coordinador d’Atenció als Represaliats, 
que pertany a la Subdirecció General de la Memòria, Pau i Drets 
Humans de la Generalitat. Segons Digón, seria possible recalcu-
lar els diners republican  s sempre que existís el compromís de 
fer-ho, ja que “totes les persones de l’associació tenen un rebut 
autèntic del Banc d’Espanya i podrien acreditar-ho”. Pel que 
fa a la llei de la memòria històrica, si bé va representar un pas 
endavant en el reconeixement de les víctimes del franquisme i 
en la retirada de símbols feixistes dels carrers, no aborda altres 
temes com aquest retorn de diners decomissats.

Les mesures que contempla la llei passen per la reparació 
econòmica a familiars de persones desaparegudes, l’exhu-
mació de fosses comunes i la possibilitat que les descendents 
d’exiliades polítiques assoleixin la nacionalitat espanyola, entre 
altres qüestions que han tingut molt ressò als mitjans de comu-
nicació. Tot i que aquestes reparacions eren necessàries, també 
són insuficients. Segons Digón, es tracta de temes “molt menys 
polèmics” que no pas entrar a discutir qui va ser el responsable 
de les desaparicions, ja que, recordem-ho, mai no hi ha hagut 
cap judici per sentenciar els botxins del franquisme.

Pel que fa a les partides que estableix, l’objecció que hi troba 
Digón és que no es resol la nul·litat de ple dret dels consells de 
guerra, com el que va suposar l’execució del president Com-
panys. És a dir, es condemnen aquests processos en termes 
morals i simbòlics, però no jurídics. A més, també es podria cri-
ticar que la llei ha tingut un desenvolupament reglamentari força 
erràtic: el problema de fons és que ha estat desenvolupada entre 
diversos ministeris, sense visió coordinada ni treball en equip.

La llei de les bones intencions
La llei de la memòria històrica es va aprovar l’any 2007 en un 
context molt particular, la primera meitat de la primera legis-
latura del govern del PSOE de Rodríguez Zapatero. Amb l’úl-

Oblidats per la llei de 
la memòria històrica
El text aprovat no s’ocupa de les reclamacions actuals i deixa pendents els judicis sobre els crims del franquisme

tim canvi de govern, el Partit Popular va aconseguir la majo-
ria absoluta, fet que ha afectat la legislació de l’Estat a tots els 
nivells. Evidentment, la llei de la memòria històrica no se’n ha 
lliurat i ha patit canvis molt severs en la seva aplicació actual i 
en el seu esperit. Digón remarca la diferència entre un govern 
i l’altre posant dos exemples molt clars. Per una banda, s’ha 
suprimit l’oficina d’atenció a les víctimes del franquisme: actu-
alment, d’aquestes matèries, se n’encarrega el Ministeri de Jus-
tícia, la Subdivisió de Drets de Gràcia, cosa que ja denota que 
l’enfocament és molt diferent. Per altra banda, la qüestió del 
Valle de los Caídos ha quedat estancada. Abans de l’ascens del 
PP al govern, es va presentar un informe d’expertes de diferents 
àmbits, des de la filosofia fins a la història: es recomanava resig-
nificar tot l’espai i traslladar les restes del dictador i, també, les 
de Primo de Rivera. Això no ha estat possible pel canvi ideolò-
gic unit al canvi de govern i també per la crisi econòmica, que 
ha facilitat relegar aquestes matèries.

Com a moltes altres legislacions, el canvi de governants ha 
portat a una interpretació diferent de l’esperit de la llei de la 
memòria històrica o, fins i tot, a un canvi radical. Un esperit 
que, en principi, tenia bones intencions, però que mai no va 
acabar d’arribar fins a l’arrel del conflicte ni va saber posar en 
pràctica de manera coordinada el que s’estipulava al text.

Tot i representar un pas endavant 
en el reconeixement de les víctimes, 
la legislació no va abordar aspectes 
jurídics i econòmics

Les aparents bones intencions no 
van arribar a l’arrel del conflicte, 
menys encara amb l’arribada del 
Partit Popular al govern el 2011
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L’any 1998, el govern d’Aznar, amb el suport del PNB, va 
aprovar la llei de compensació als partits polítics perquè 
aquests poguessin recuperar els immobles expropiats 

durant la dictadura. Anys abans, el govern de Felipe González 
havia concedit indemnitzacions als sindicats, sobretot a la UGT, 
a més de l’oportunitat de recuperar alguna de les seves antigues 
seus a través de la llei de cessió de patrimoni. Ara, és el torn dels 
ateneus. El 17 d’abril d’enguany, a l’Ateneu Barcelonès, es va pre-
sentar un manifest unitari –que han signat una vintena d’ateneus 
i entitats catalanes– per reclamar a l’Estat espanyol el retorn dels 
béns requisats, després d’anys de lluita en solitari.

El 26 de gener de 1939, un grup de falangistes va entrar per 
la porta de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, al carrer del Carme 
de Barcelona, amb l’objectiu de destruir tot el que hi havia dins 
i d’acabar amb la cultura del moviment obrer. A l’Arxiu de Sala-
manca, hi ha el registre de tots els documents confiscats a les 
entitats catalanes. A dins, hi ha un apartat dedicat a l’Ateneu 
Enciclopèdic on hi posa: “buit”. No només es van quedar sense 
seu, sinó que tots els documents que hi havia van anar a parar a 
la foguera, tal com explica el seu president, Manel Aisa.

Des que va finalitzar la dictadura franquista, l’ateneu ha anat 
canviant de seu, sense deixar de reclamar que se’ls concedís un 
nou local per desenvolupar les seves activitats, segons explica 
Aisa: “Si un ajuntament feixista ens ho va prendre, un ajunta-
ment democràtic ens ho hauria de tornar”. De moment, després 

Hi haurà prou diners 
robats per tothom?
Gràcies a les lleis de compensació aplicades en democràcia, els partits polítics i els 
sindicats van poder reclamar el patrimoni requisat. Mentrestant, hi ha altres organitzacions 
que fa anys que malden perquè es reconegui l’expoli que van patir

de quatre legislatures de lluites, el consistori s’ha compromès a 
signar un acord abans de les properes eleccions municipals per 
concedir-los dos locals al centre de la ciutat. Tot i que a priori 
podria semblar una bona compensació, el president de l’Ateneu 
no ho veu tan clar: “Primer hem d’esperar que firmin. Ara, cre-
iem que els locals que ens ofereixen no són els adequats: hi ha 
molts edificis que l’Ajuntament prefereix destinar a altres propò-
sits abans que a l’Ateneu Enciclopèdic”.

A banda dels ateneus, hi ha moltes altres entitats que tam-
poc no han recuperat el que els van prendre les tropes nacio-

nals, com els casals o les cooperatives. Aisa resumeix amb con-
tundència l’abast de la requisa i la desfeta de l’associacionisme 
al país: “En aquest país, totes les propietats de valor se les van 
quedar els franquistes a partir del robatori de 1939”.

La compensació als partits polítics
Només hi ha dos partits polítics catalans que tenen els seus orígens 
a l’època republicana: Unió Democràtica de Catalunya i Esquerra 
Republicana de Catalunya. De tots dos, l’únic que ha aconseguit 
el retorn de béns immobles i una bona indemnització ha estat 
Esquerra, això sí, després d’haver fet un llarg camí burocràtic.

Unió, en esclatar la guerra, era un partit molt incipient i 
encara no havia ocupat cap parcel·la dins les institucions. La 
seva seu històrica era llogada i, per tant, no tenia un patrimoni 
desenvolupat ni important, a diferència d’ERC, a qui van requi-
sar diners i un miler d’immobles.

Des de la restauració de la democràcia parlamentària, 
Esquerra va lluitar pel retorn d’aquest patrimoni històric. Segons 
Jordi Lapiedra, responsable dels seus serveis jurídics, la llei tenia 
com a objectiu el retorn del patrimoni, però va resultar ser un 
reglament molt restrictiu: “Se’ns demanava la deguda inscrip-
ció al registre de la propietat, a més de demostrar que ERC era 
la successora del partit creat els anys 30. Aquests requeriments 
van suposar un autèntic problema perquè, fins i tot en els casos 
en què els immobles havien estat comprats per ERC, en aquella 
època no es portaven al registre per escripturar”.

La llei establia que, si un immoble era propietat de l’adminis-
tració, es podria retornar al partit, però, si havia desaparegut o 
pertanyia a un tercer, aleshores, l’alternativa seria una indemnit-
zació per part del govern. La compensació econòmica total que 
van donar a ERC va ser d’1.760.800 euros, a més del retorn d’un 
immoble de Rubí valorat en 57.000 euros.

El camí que han hagut de fer els partits polítics i els sindi-
cats ha estat molt llarg, malgrat les lleis de retorn de les requises 
aprovades per l’Estat espanyol. Ara, caldrà veure el temps que 
triguen els ateneus i les persones afectades a recuperar el que els 
pertoca, si és que ho acaben aconseguint.

/ ROSER GAMONAL

Una vintena d’ateneus i entitats 
catalanes van reclamar el passat 
mes d’abril que l’Estat els retorni 
els béns requisats

L’Ateneu Enciclopèdic Popular 
segueix esperant que es concreti 
la cesió de dos espais per part de 
l’Ajuntament de Barcelona
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Quants membres hi ha a l’associació ara mateix?
Ara mateix, som 728, tot i que havíem arribat a ser 
més de 1.000. Però les persones associades que recla-

men els diners dels seus pares tenen una edat avançada i cada 
vegada som menys perquè la gent va morint...

A què us aferreu per reivindicar aquests diners?
Tots els associats hem trobat, amagat a casa els pares, el 
mateix paper: Fondo de papel moneda puesto en circula-
ción por el enemigo. En aquest document, apareixen els 
milers de pessetes republicanes que es van entregar als 
ajuntaments i hi figura clarament que estava regulat per un 
decret aparegut al Boletín Oficial del Estado. Al meu avi li 
van dir que, si no entregava els diners, el vindrien a buscar 
a casa. Va entregar-los i només li van donar aquest rebut 
com a comprovant.

Cap a on s’han dirigit les vostres reivindicacions?
Des del Parlament de Catalunya, molts partits polítics ens han 
donat suport: Convergència i Unió, Esquerra Republicana, fins 
i tot Alícia Sánchez Camacho ens va dir que la nostra petició era 
legítima... Però sempre que un partit català ho ha demanat al 
Parlament espanyol amb una proposició no de llei, l’han tom-
bada, perquè tant el PP com el PSOE hi han votat en contra. 

“Estan esperant que morim per no 
pagar pels delictes del franquisme”
Lídia Jiménez és membre i tresorera de la junta directiva de l’Associació de Perjudicats per la Incautació del 
Govern Franquista (APIGF). Fa més de vuit anys que les persones que la integren lluiten perquè l’Estat 
espanyol els torni els diners republicans que, acabada la Guerra Civil, les seves familiars van haver d’entregar 
als ajuntaments respectius sota l’amenaça del nou règim

Després de provar amb la política d’aquí, vam enviar un escrit 
a Estrasburg. Allà, ens van dir que era un assumpte intern espa-
nyol i que ho havíem de resoldre des d’aquí.

Quins entrebancs heu trobat, ara que heu recorregut a la 
via judicial?
El bufet d’advocats que presideix Baltasar Garzón, ILOCAD, 
es va posar en contacte amb nosaltres a finals de 2013. Ens 
van dir que estaven molt interessats en el nostre cas i que ens 
oferien un preu de només 100 euros per cada soci. A mesura 
que va anar passant el temps, les condicions van anar canvi-
ant: ens van començar a parlar de taxes de judici i de costes; 
també volien portar cada cas particular per separat i no fer una 
demanda com a grup. Després de celebrar una assemblea gene-
ral extraordinària, vam decidir –per majoria– buscar un altre 
bufet d’advocats que sí que ens representés com a associació.

Ningú no s’ha volgut quedar amb Garzón?
De fet, hi ha una cinquantena de persones que han decidit 
continuar per la via que els ha proposat ILOCAD. Així doncs, 
podria ser que, d’aquí un temps, hi hagués dues causes ober-
tes pel mateix tema als jutjats. Nosaltres, a partir d’ara, pen-
sem deixar molt clar que volem que ens tractin com a associ-
ació i no pas com a particulars.

Parlem del cas de la querella argentina que hi ha ober-
ta contra els crims del franquisme. No heu pensat a do-
nar-hi suport o, fins i tot, sumar-vos-hi?
Sempre hem rebutjat sumar-nos a qualsevol associació que 
defensi l’exhumació a les cunetes o que demani explicacions 
per les desaparicions. Són dues coses totalment diferents. Ens 
sembla fins i tot degradant comparar l’assassinat de persones 
que encara no s’han identificat amb la requisa dels diners repu-
blicans, que és el que defensem nosaltres. 

I aquestes reivindicacions no vénen, de fet, d’un mateix 
problema?
Sí, això sí. En aquest país, mai no s’ha jutjat ningú ni s’ha 
demanat perdó per tots els crims del franquisme. Ben al con-
trari, només hem trobat entrebancs.

Quin ha estat el problema en arribar a Madrid?
El problema principal ha estat el Banc d’Espanya. Allà, encara 
hi tenen les matrius del document que tenim nosaltres i això vol 
dir que podem verificar que va ser el mateix Banc d’Espanya 
qui va perpetrar totes les confiscacions. Per tant, seria legítim 
que ens indemnitzessin.

I el Banc d’Espanya què hi diu?
No ens hi deixen accedir per veure-ho. Ens va donant llargues, 
està esperant que morim de vells per no pagar pels delictes del 
franquisme. Però aquest cas el guanyarem, tard o d’hora. I ales-
hores no solament ens hauran de tornar els diners, sinó que 
també ens demanaran perdó.

Com recorda Jiménez, les persones 
que reclamen els diners incautats 

als seus pares tenen una edat 
avançada: “cada vegada som menys 

perquè la gent va morint”

L’associació APIGF denuncia que 
el Banc d’Espanya obstaculitza 

que es verifiqui que va ser aquest 
mateix ogranisme “qui va perpetrar 

totes les confiscacions” 

/ ROSER 
GAMONAL




