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Un taller de falsificació

de moneda a Prats

(Canillo), a finals del

segle xix

Encara avui hi ha gent del

poble de Canillo que parlen de

la casa o borda on es fabricava

moneda falsa.

En sentir aquests comentaris,

moltes vegades llegendaris,

se’m va ocórrer la idea que al

darrere hi podia haver un fons

de realitat. Vaig veure que el

tema era força engrescador i

em vaig posar a esbrinar què hi

havia darrere d’aquestes con-

verses. El primer que vaig fer va

ser recollir el testimoni oral de

A P O R T A C i O N S

tots els qui em podien donar in-

formació o pistes per poder in-

vestigar els fets i localitzar

d’aquesta manera el suposat

taller de moneda falsa. Però de

fet, no tenia cap pista que em

pogués donar una prova sol-

vent,  que em servís de base

per poder continuar la meva re-

cerca.

Un bon dia, parlant-ne amb un

bon amic resultà que ell era el

propietari de la casa on supo-

sadament es trobava el taller,

de tal manera que em digué

que era veritat i que ell posseïa

les matrius que servien per a la

fabricació de” duros” de plata.  

Al cap de 3 anys, i després de

veure el meu interès pel tema,

em va fer donació d’aquestes

matrius, que són la prova de l’e-

xistència d’aquest taller.  

Vegeu imatges annexes.

Aquesta moneda calia posar-la

en circulació i una manera de

fer-ho era aprofitant la transhu-

mància dels pastors, que ana-

ven a eixivernar els seus

ramats al pla d’Urgell, i que la

feien servir per a pagar l’arren-

dament, segons la versió d’al-

guns dels testimonis recollits

actualment.

No es coneix  l’abast de la pro-

ducció ni tampoc la seva du-

rada, ja que els autors no van

ser descoberts per la justícia.

Però sí que es té notícia que un

bon dia algú els va delatar i els

van avisar amb la famosa frase

“treieu-se la mula guita de

casa”. Tot seguit el taller va ser

desmantellat i es van espargir

els components en diferents

llocs. Sortosament les matrius

s’han pogut recuperar. 
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