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Del ‘fiat’
al digital

Els diners, tan presents
a les nostres vides.
També en forma de
cançons: qui no recorda
Money makes the world

go around, a Cabaret, oMoney, money, mo
ney, del grup Abba. I des de l’antiguitat en la
història de la humanitat. Ja al segle VIII
a.C., Homer a la Ilíada parla dels talents
d’or, en particular al cant XXIII, Jocs en
honor de Pàtrocle.
Des del 1971 el món opera sota un sistema

monetari fiat (o intercanviable amb diner
fiduciari), i la principal característica
d’aquest sistema és el suport legal. L’ele
ment essencial perquè una moneda es pugui
considerar diner fiat és el seu ús obligatori
en una jurisdicció per imposició d’una llei
de curs legal o una llei de curs forçós, on la
llei reconeix un sol tipus de diner: l’emès
pel monopoli dels bancs centrals. A part de
la base monetària creada pels bancs centrals
(conjunt de monedes i bitllets en circulació
en un país o una zona), cal afegir el procés
d’expansió monetària que permet als bancs
privats augmentar els diners mitjançant la
concessió de crèdits (conegut com a multi
plicador monetari o multiplicador bancari).
L’import total de bitllets i monedes al món
és de 7,6 bilions de dòlars. En un sentit més

ampli, els diners físics
més els dipòsits banca
ris assoleixen els 90,4
bilions de dòlars.
El sistema oposat al

present règimmonetari
de curs forçós és el de
curs voluntari, o lliure,
en què és potestat de
cada creditor o venedor
acceptar, o no, un de
terminat mitjà d’inter
canvi com a pagament.
Això implica que l’indi
vidu té la llibertat d’es

collir el diner de l’emissor que consideri
més convenient. Per això el 2009 va aparèi
xer la blockchain, la tecnologia definida per
crear la moneda virtual bitcoin. El 2008 qui
es feia dir Satoshi Nakamoto va publicar un
article, Bitcoin: a peertopeer electronic cash
system, que descrivia un sistema anomenat
persona a persona, peertopeer (P2P), de
diner digital.
El 2009 va desplegar el software Bitcoin, i

va crear la xarxa del mateix nom, i el 3 de
gener del 2009 hi va haver el llançament
inicial de les primeres unitats de la cripto
moneda, anomenades bitcoins, que utilitzen
un símbol similar al que té el dòlar a partir
d’una lletra B, i de l’acrònim BTC. Hi ha
2.162 criptomonedes amb una capitalització
molt volàtil de 213.000 milions de dòlars
el 18 agost –amb un màxim de 814.000 mi
lions el 7 de gener– concentrada en tres
quartes parts només en quatre cripto
monedes.
Hi ha un record de Friedrich von Hayek

en cada criptomoneda. La seva crítica al
monopoli de l’Estat en l’emissió de bitllets
troba concreció en les criptomonedes, que
tornen als privats la potestat d’emetre mo
neda: el lliure mercat, que és subjacent com
a fonament del diner digital. |

‘Blockchain’
El sistema
oposat al règim
de curs forçós és
el de curs lliure,
en què el
creditor accepta
l’emissor més
convenient

El que es pot fer (o
desfer) en quatre anys
Des que va arribar a la Casa Blanca, Donald Trump
s’ha entestat a trencar les regles del joc internacional

Encara faltaperquè lapresidència
de Donald Trump arribi a l’equa
dordelmandat, però ja espot afir
mar que la geopolítica ha experi
mentatunanotabletransformació
després de la seva sorprenent vic
tòria a les eleccions de finals del
2016. Des que va arribar a la Casa
Blanca, les relacions entre les na
cions tenen més de calidoscopi
(que ell sosté i gira d’un costat a
l’altre al seuaire) quedepuzleper
resoldre (amb paciència, entre
tots).
Trumps’haentossudit a trencar

les regles de joc internacionals,
tantenelcampdiplomàticcomen
el camp comercial. Hamenyspre
atdemaneragrolleraamistats tra
dicionals i ha abraçat antics rivals
de reputació dubtosa. Sembla que
amb aquests últims s’hi trobamés
a gust. I ha utilitzat tot el poder
que té per esborrar fins a l’últim
vestigi del seuantecessor.
Ara bé, entre tants tuits insul

tants, viatges pel món controver
tits i notícies falses, per no parlar
de laplujadedimissions i acomia
daments fulminants que hi ha ha
gut entre les files del seu propi
partit, no s’ha de perdre mai de
vista la raódeserde lapresidència
de Donald Trump. És aquesta:
America first. I, com que ja ha ex
pressat la voluntat de tornarse a
presentar el 2020, segurquededi
carà els últims dos anys d’aquest
mandat a convèncer una majoria
devotantsqueelseumissatgeana
va de debò i que ho diu per a ells.
Arribada l’hora, aquesta vegada
potser també li podrien venir ga
nes de modificar capritxosament
les regles de joc electorals del seu
país... O, fins i tot, la Constitució.
Això sí, una altra vegada, with a
little help fromhis friends.
Si es presentés i no guanyés, per

molt baixa que fos la taxa d’atur o
expansiuelPIB,esmiricomesmi
ri el llegat de la seva presidència
haurà estat catastròfic, tant a casa
seva com a escalamundial. Elmal
és que, pel que es veu –i d’això
tambésen’encarregaràell–, l’opo
sició no té un líder capaç de plan
tarli cara o, si més no, oferir a
l’electoratamericàunaalternativa
convincent.
Així doncs, malgrat que Trump

no surti reelegit, o simplement no
es presenti, tant els EUA com el
mónsencertrigaranadeixarenre
re la sevaherència nefasta. Però si
es presenta i guanya, que Déu ens
agafi a totsconfessats.Perquè tant
TrumpcomPutinhanentèsqueel
poder atòmic –que no han arribat
autilitzarmai!– imilitarqueelsha

quedat després de la guerra freda
no és etern. En tot moment
aquests dos homes tan homes no
ten l’alè al clatell de la imparable
economia xinesa i la seva creixent
influència geopolítica. Però pen
senqueperferfrontalgegantasià
tic han d’eliminar un altre gran
competidor:Europa...La feble,di
vidida idesorientadaEuropa.
A aquests dos dirigents –i a Er

dogan i algunmés–elBrexit els va
de primera: de cop i volta laUE es
quedasense lameitatdel seuarse
nal atòmic, i l’OTAN, a fer punye
tes. Dona ales als seus gens inno
cents designis que això passi des
prés d’un decenni de crisi i
austeritat, que ha acabat en una
cadavegadamésgrandesunió en
treelseuropeus, apartdecrearun
caldo de cultiu que propicia nous
–i no tan nous–moviments popu

Merkel; es culminarà –ja veurem
com– el Brexit; els populismes
–with a little help from their fri
ends– desafiaranBrussel∙les fins a
trencar els lligams que uneixen
l’Europa dels Vintiset; no s’atu
raranlesonadesd’immigrantsque
arriben fugint de guerres, fam i
règimscriminals,quetambégrim
pengràciesaaquest littlehelp inte
ressat des de fora. Tenint en
compte aquest panorama, la Unió
Europea ho tindrà difícil a l’hora
de defensarse unida contra les
forcesque lapretendrandestruir.
Ara mateix costa de creure que

el pla Marshall només va durar
quatre anys, del 1948 al 1952. I en
cara costa més imaginarse com
seria el món si no s’hagués dut a
terme.Totiquepotsernotant.Ca
davegadasónméselshistoriadors
que qüestionen la versió america

na del pla Marshall, que afirmen
queenel fonsesva idearperparar
ensec l’avençde l’URSScapa l’At
làntic, de manera que, de fet, van
ser els americans presos d’un atac
d’histèria anticomunista els que
van dividir Europa. A més a més,
una Europa occidental en via
derecuperacióelspermetriaobrir
mercats i retirar com més aviat
millor els seus efectius del con
tinent.
La guerra freda va arribar mi

raculosament a la fi sense que es
culminés l’amenaça de destrucció
mútua. Però molt abans que
caigués el mur de Berlín l’antico
munisme que es respirava a Wa
shington ja havia cedit el testimo
ni a la islamofòbia, que no ha fet
mésquecréixerdesde l’11S.
El que busquen Trump i el seu

amicPutin és destruir Europa per
concentrarse en la baralla que
s’acosta amb la Xina. Corea del
NordsituaTrumpalasevafronte
ra. Putin controla el gas que escal
fa les cases europees. Tots dos te
nen lamiradacentradaen l’Iran. c
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Tant a Trump
com a Putin
–i també a
Erdogan i
algun més–
el Brexit
els va de
primera

Per fer
front a
la Xina
volen
eliminar
un altre
competidor:
Europa

listes inacionalistesde totamena i
quesóntanfàcilsdedirigirambun
comandament de distància des de
WashingtonoMoscou.
Quea laUEli faltiunbull–ipro

bablement més d’un– abans de
convertirse en una autèntica po
tència política, comercial i militar
ho saben fins i tot els seus defen
sorsmés fervorosos. Ésmés: aviat
desapareixerà d’escena Angela


