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Actualment només existeix per al nostre territori i per a l’època contemporània 
l’obra d’Antoni López i Lluch «Les Monedes de les Cooperatives Catalanes, 
1850-1950»; llibre que recull tot tipus de monedes no oficials, que abasten un 
ampli ventall d’activitats: cooperatives, bars, forns de pa, magatzems, botigues, 
cases de prostitució,... Avui dia no és gens fàcil saber quina funció tenien les dife-
rents peces o fitxes si no porten cap referència a la seva funció. El seu desconeixe-
ment ens du a classificar-les segons el lloc on van ser trobades o segons la versió 
de la persona que les tenia en propietat. Així, per exemple, no ens ha d’estranyar 
trobar peces classificades com a pellofes, de les quals no tenim cap base docu-
mental, ni simbologia religiosa (aquestes presenten una simbologia reduïda a una 
lletra, o a un valor, amb forma rectangular o esfèrica, i majoritàriament de llauna). 

Per aquest motiu, el món de les fitxes de prostitució és força complicat. López 
i Lluch detalla en la seva obra les fitxes de cinc cases de prostitució:1

El Gallinero, valor 1 pesseta
Madame Petit, valor 5 pessetes
Madame Rita, valor 1 ?
Savarin, valor 25 ?
Sevillana, valor 2 pessetes

El mateix autor detallava el funcionament de les fitxes de prostitució: «quant 
el client s’ocupava amb una dona, anava a la caixa o bé a l’encarregada i li pagava 

1. lópez i lluch, Antoni, Les monedes de les cooperatives catalanes, 1850-1950, 3 vol., autor-editor, Barcelona, 
1983, p. 424-425.
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en efectiu el preu de l’ocupació; l’encarregada donava a la prostituta la moneda en 
la qual estava fixat el valor, i, en acabar la jornada es feia la liquidació, tantes mo-
nedes, tantes pessetes».

El present article vol presentar un lligall conservat en una col·lecció particular 
on es detallen 15 fitxes de prostitució inèdites, utilitzades a la Barcelona de finals 
del segle xix. Sembla que l’autor volia recollir el que ell anomenava «la numis-
mática de la prostitución». El document comença amb una relació de les cases de 
prostitució on s’havien d’utilitzar: ca la Ronquillo, ca la Valenciana, la Valencia-
na, l’Andaluza, la Riojana, la Cartagenera, Madame Muxon, Madame Petit, Ma-
dame Reina, Maria de Figueras, Carmen de Gracia, la Burra, la Pèls i la Bruixa. 
Una vegada relacionades, comença la descripció detallada amb dibuixos de les 
diferents 15 peces. Totes elles van acompanyades de l’adreça concreta (carrer, 
pis), del valor de la peça i del dia de pagament per a la prostituta i en alguns casos 
del nom de la regent de la casa:
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