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El significat dels diners:

“Diners” té el seu origen en la paraula “denarius” que era una moneda de plata utilitzada en l’imperi romà al 

segle IV a. de C. Denarius es deriva de “dēnī” que en llatí significa “10 vegades” que era el valor que tènia el 

denarius comparat amb el “as” que era una altra moneda de coure amb la qual s’intercanviaven articles.

Però, per què s’usaven monedes en l’antiguitat i per què va ser necessari inventar els diners?:

Es pensa que el diner és una invenció de diferents civilitzacions de l’antiguitat, segons els arqueòlogues s’ha 

trobat informació en gairebé totes les regions del món on l’ésser humà es va organitzar i es van desenvolupar 

cultures. De vegades els diners van prendre forma de monedes, però en altres ocasions la manera de repre-

sentar un valor era amb articles que eren produïts a la zona: petxines, cacau, ivori, productes del camp, sal o 

metalls.

Al principi l’ésser humà intercanviava els articles que produïa amb una altra persona que tingués un producte 

que necessités, així, una persona amb gallines canviava 10 ous per un sac de blat de moro o alguns litres de llet 

per llenya per produir calor a casa, a això se li denomina barata i va ser la forma d’intercanvi de béns usada per 

la humanitat durant molts segles.

Però era necessari crear un mecanisme que facilités la barata, una forma en què les persones poguessin se-

guir fent els intercanvis en diferents moments i sense necessitat de consumir un producte, que el resultat de 

l’intercanvi es pogués transportar d’un lloc a un altre i que el valor de l’intercanviat fos reconegut per tothom.

Totes aquestes funcions les té el diner, el seu valor és reconegut pels membres de la societat (propietat d’ac-

ceptabilitat), és fàcilment transportable i és utilitzat en el moment i en la quantitat que decideix la persona 

que el posseeix. Ara ja es podien calcular intercanvis tenint en compte el valor dels béns, aquesta és una altra 

de les funcions dels diners: la comparació del valor de les coses.

També amb els diners es va resoldre un altre problema que hi havia en les cultures antigues, algunes persones 

ja no treballaven al camp, ni produïen articles de consum, sinó que es dedicaven a oferir serveis a unes altres 

persones o al govern: la neteja de les ciutats, la recol·lecció de tributs, els soldats, etc. En l’antiga Roma la sal 

era utilitzada com a mitjà  de  pagament  per  als  funcionaris  públics,  d’aquest mineral extret del mar ve el 

nom de “salari”.

El terme “moneda” també ve de l’època dels romans, el metall que s’usava com a diners l’any 45 a. de C. es 

produïa a un costat del temple de la deessa Juno Moneta.

Quan els diners i les monedes es van fer d’ús comú i en la mesura en què hi havia persones que tenien més di-

ners que altres  o  que  havien d’intercanviar béns amb major valor, va ser necessari resoldre un altre problema: 

com fer operacions d’articles més valuosos però sense moure grans quantitats de monedes?. 



Recordant que les monedes i tots els diners tenen un valor simbòlic (és a dir, representen valors que són accep-

tats pels membres d’una societat), el següent pas per representar grans quantitats de diners va ser crear un 

document que representés un valor superior al de les monedes i que la persona  que  el  donava,  es  compro-

metia  a  lliurar  aquest valor, d’aquesta manera va néixer el paper moneda.

Amb el temps el paper moneda va ser emès únicament per una nova institució que va ser creada per garantir 

els intercanvis de béns i protegir el valor d’aquests documents: la banca.

El nou document que emet la banca es va anomenar bitllet i representava   el  valor  dels   diners  que   un   

banc   tenia dipositats i que protegia.

Amb el temps, tant les monedes com els bitllets els emeten únicament els governs dels països, i les quantitats 

que representen són una part de la riquesa que aquests països posseeixen.

En les últimes dècades la desregulació per atorgar préstecs i la reducció del mínim indispensable per mante-

nir una reserva real dels diners prestats ha provocat que siguin els bancs privats amb la seva actuació quoti-

diana els que defineixen la quantitat de diners que circula en la societat.

Amb l’arribada de la tecnologia i per facilitar l’intercanvi de béns no només dins de cada país, sinó a tot el món, 

la representació  de  valors  o  diners  ha  anat  canviant,  de manera que una quantitat es pot representar per 

un taló bancari, fer el pagament mitjançant una targeta de crèdit o dèbit o fins i tot de manera telemàtica, 

per internet, extraient simbòlicament una part dels diners estalviats en un banc i ingressant-ho en el compte 

d’una altra persona.

El més important, és recordar que els diners i els seus representacions (monedes, bitllets, talons, targetes de 

crèdit o dèbit) són una referència simbòlica d’una riquesa (actual o futura) o d’un valor que li atorguem per 

facilitar l’intercanvi de béns o serveis.
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