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L’EURO, UN SALT CAP AL FUTUR 

(Narració) 

Afonso de Albuquerque Pereira da Costa Ferreira, 

Portugal 

Des de l'època dels teus avis i l'escut ($), fins a l'època de 

la seva néta i l'euro cap al futur: és a dir, de l'època de les 12 

divises —el marc alemany, el xíling austríac, el franc belga, la 

pesseta espanyola, el marc finès, el franc francès, el dracma 

grec, el florí holandès, la lliura irlandesa, el franc luxemburguès 

i l'escut portuguès—, fins a la moneda única (€). Un salt cap al 

futur. 

Com deveu saber, abans de l'euro, la cosa era un embolic. 

Tan bon punt creuàvem la frontera havíem de canviar a una 

divisa diferent. I la confusió era tal que, per exemple, en un 

viatge que vam fer a Àustria, vam haver d'emportar-nos 

pessetes, francs, francs suïssos, marcs alemanys, lires i xílings, 

perquè havíem de passar per Espanya, França, Suïssa, 

Alemanya i Itàlia per arribar finalment a Àustria. Cada tipus de 

moneda es desava en sobres separats, amb l'import exacte que 

seria necessari per a l'allotjament a cada país. Per descomptat, 

tot s'havia preparat abans de sortir de Lisboa.  

El curiós és que, quan érem a punt de marxar d'un país, ens 

afanyàvem a gastar tots els diners d'aquell tipus que ens 

quedaven, ja que probablement no tornaríem a aquell país, i a 

casa aquells diners no servirien per a res. És cert que podíem 

canviar les divises, però aleshores perdíem diners amb les 

comissions. Per això sempre ens quedàvem els diners que 
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sobraven, amb l'esperança que algun dia els utilitzaríem en 

altres viatges; i en moltes ocasions, ho vam fer. Una vegada, 

quan els teus avis van anar a Lourdes, a França, el teu avi anava 

curt d'efectiu. Recordava els diners que havia guardat de tots 

aquests països i els va canviar per francs. Hauries d'haver vist 

l'home a l'oficina de canvi! Li va caldre més d'una hora per 

canviar tots aquells diners a francs i segur que va ser molt útil. 

La cimera 

Ara tot és molt més senzill després de la cimera de 1995. 

Una cimera és una reunió d'homes de negocis molt importants 

que es reuneixen en una gran sala per debatre qüestions que 

tothom ja sap als passadissos. Aquesta era una cimera dels caps 

d'Estat i de govern dels països de la Unió Europea, que en 

aquell moment eren 15. Al llarg de la cimera, es va proposar 

crear una moneda única per substituir tots els diferents tipus de 

monedes que circulaven aleshores als països que volien entrar a 

la Unió Econòmica i Monetària. El sistema va facilitar la 

comparació de preus als diferents països europeus i va 

comportar grans avantatges econòmics; va significar el final de 

l'embolic de què us parlava i va comportar molts altres 

beneficis. Un dels assoliments més grans va ser haver aplegat 

290 milions d'europeus de 12 països diferents que havien 

adoptat la moneda única, i que, tant si els agrada com si no, es 

comparen contínuament en termes econòmics. Evidentment, 

aquestes comparacions són una motivació per a tots aquells 

que desitgen tenir un cost de la vida similar i condueixen a la 

creació d'un lligam fraternal.  

El que t'explico sembla senzill, però no ho va ser tant. Va 

comportar la transformació de 12 sistemes monetaris en un de 

sol. Això va requerir un gran esforç i l'estudi i la producció dels 

bitllets i monedes que ara circulen era objecte de molta 

preocupació, i causava maldecaps considerables. 
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I ara què? Serà meravellós quan totes les  monedes de 12 

països diferents circulin lliurement.  No seria divertit comprar 

un gelat i veure que et tornen el canvi amb monedes de Grècia, 

França o Itàlia? Serà una mina d'or per als col·leccionistes. I 

per als falsificadors de moneda, també. 

El que et puc assegurar és que cada moneda estrangera que 

arriba a la teva butxaca ha viatjat des del seu país d'origen fins 

al lloc on ets. Ha fet un viatge com un dels que segurament 

faràs algun dia. 

També pots estar segur que cada moneda estrangera que 

trobis, a l'altra cara, tindrà imatges que et diran quelcom de la 

cultura del país, ja sigui del seu art o de la seva història. Estaràs, 

si ho vols, més a prop d'una Europa global. 

 

 

Motivació del veredicte del jurat 

Associar Europa amb el que ara és la seva moneda —l’euro— 

pot semblar banal1. Però, avui en dia, el curs de la història corre a 

una velocitat vertiginosa i tot s’oblida ràpidament: coses que 

succeïren fa menys de deu anys ara sembla que estiguin a anys 

llum. Ens referim, per exemple, a moments com l’arribada de 

l’euro, que provocà por i consternació, però també esperança. 

Qui se’n recorda ara del primer dia en què la nova moneda ocupà 

el lloc de les antigues a les nostres butxaques i moneders?  

Qui se’n recorda ara de la concentració i de l’angoixa amb 

què calculàvem el canvi entre la moneda nova i l’antiga? 

                                                           
1
 L’euro s’introduí en els mercats financers l’1 de gener de 1999 i en forma de 

bitllets l’1 de gener de 2002. El 2007 Eslovènia introduí l’euro i passà a ser el 
tretzè  Estat membre de la Zona Euro. El primer de gener de 2008 també Cipro i 
Malta adopten l'Euro, el següent any Eslovàquia farà el mateix. El següent pas 
serà la introducció de l'Euro a Estònia (des del primer de gener del 2011).  
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I dels nombrosos dispositius que aparegueren per ajudar-nos 

en aquest canvi? Tant convertidors electrònics com altres tipus 

de moneders creats per a l’ocasió.   

I, si anem encara és enrere en el temps, abans de l’arribada 

de l’euro, qui se’n recorda encara del “ritual” del canvi de divises 

abans i durant un viatge a un altre país? 

Això resultava encara més complicat si es visitava més d’un 

país, com il·lustra aquesta història. És fàcil oblidar-ho, ja que 

molts ja no recorden la inevitable angoixa que ens envaïa cada 

vegada que creuàvem alguna frontera, quan ens trobàvem 

davant dels funcionaris de duanes abans que s’implementés el 

Tractat de Schengen 2. Per tant, el motiu de la decisió del jurat 

d’incloure aquesta petita història entre els “premis especials” és 

que ens recorda la importància de recordar. 

 

 

 

                                                           

2  
“L’espai i la cooperació Schengen es basen en el Tractat Schengen de 1985. 

L’espai Schengen representa un territori on està garantida la lliure circulació de 

persones. Els estats que firmaren el Tractat han suprimit totes les fronteres 

interiors i han establert una única frontera exterior. Dins d’aquest territori 

s’apliquen procediments i normes comunes pel que fa a visats per a estades 

curtes, a sol·licituds d’asil i als controls fronterers. Així mateix, s’ha intensificat la 

cooperació i la coordinació entre els serveis policials i les autoritats judicials per 

garantir la seguretat dins de l’espai Schengen. La cooperació Schengen s’integrà 

en el Dret de la Unió Europa a través del Tractat d’Amsterdam el 1997. No 

obstant això, no tots els països que participen en la cooperació Schengen són 

membres de l’espai Schengen, ja sigui perquè no volen suprimir els controls a 

les seves fronteres, o perquè no reuneixen encara les condicions requerides per 

aplicar el cabal de Shengen”.   

(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_mo

vement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm)  
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Informació general sobre la història 

 

L’euro, un salt cap al futur 

Àrees temàtiques: Recordo… 
 

Any dels fets narrats:  
 

1999-2002 

Llocs geogràfics on es van produir 
els fets narrats: 

Àustria – França – Alemanya 
Itàlia – Portugal – Espanya 
 

Any en què s’ha realitzat el 
treball:  
 

2009 
 

Llegeixi o descarregui aquesta i altres històries des de l'arxiu 
digital: http://www.europeanmemories.org/cat/Stories 

http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
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La present publicació és el resultat del projecte "Memòries d'Europa, per 
al desenvolupament de les competències socials i cíviques de la 
ciutadania Europea”, GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT - 2008 - 
3442/001-001.  
 
Memòries d’Europa és un projecte multilateral que forma part del 

Programa de Formació Permanent. Col·laboradors del projecte: 

UNIEDA, Unió Italiana per a la Formació d’Adults (coordinadora); 

ADN – Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano – Itàlia; 

VIDA – Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento 

Activo – Lourusa – Portugal; EIC – Centre d’Informació d’Europa – 

Veliko Turnovo – Bulgària; DPU – Danmarks Pædagogisk 

Universitetsskole, Aarhus Universitet – Dinamarca; FDC – Fundació 

Privada Desenvolupament Comunitari – Espanya; SL - Sozial Label e.v. 

– Alemanya. 

 
El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió 
Europea. Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva dels seus 
autorsr .La Comissió no es fa responsable de l'ús que pugui fer-se de la 
informació aquí difosa.  
 
El treball podrà ser utilitzat mitjançant la llicència “Creative Commons 
Licence Non-commercial Licence Non Derived Works”, tal i com s'aplica 
en els diferents països on està reconeguda (mirar el portal 
http://creativecommons.org/worldwide, el qual inclou les llicències dels 
diferents països; si el seu país no hi apareix haurà de fer referència a la 
llicència anglesa).  
Aquesta llicència permet la reproducció, la distribució, la comunicació al 
públic, la demostració en públic, la representació i la divulgació del 
treball. 
 La llicència s'aplica en les següents condicions:  
Autoria - qualsevol que utilitzi el treball ha d'indicar el seu origen segons 
les indicacions de l'autor o la persona que va fer el treball conforme a la 
llicència.  
No Comercial - El treball no pot ser usat per a objectius comercials.  
No Alteració - El treball no pot ser canviat o transformat ni pot ser 
utilitzat per a crear un altre.  
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