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Presentació

Blockchain és una base de dades distribuïda, segura i immutable que 
permet a la tecnologia realitzar la intermediació i la segurització de les 
transaccions d’actius que fins ara només podien realitzar intermediaris com 
els bancs o els registres de la propietat, per posar alguns exemples. En bus-
car la definició de blockchain ens trobem frases d’aquest tipus, però em fa la 
impressió que no comprenem l’abast d’aquestes paraules. Per a una millor 
comprensió podem comparar la irrupció d’aquesta tecnologia en el teixit 
empresarial i institucional amb la implementació dels sistemes ERP (com 
SAP o Navision) en les empreses. Abans de l’aparició d’aquests sistemes de 
planificació dels recursos empresarials (ERP són les seves sigles en anglès), 
cada departament d’una organització gestionava la seva informació de for-
ma autònoma i independent. Amb la implementació dels programaris inte-
grals, la informació d’una empresa es comparteix de forma automàtica, des 
de la logística fins a la comptabilitat, i tots els usuaris accedeixen a la matei-
xa informació i als mateixos programes al mateix temps. Això va suposar 
una gran reducció de costos i de temps, una coordinació i eficiència més 
gran, així com una significativa reducció dels errors derivats del traspàs de 
la informació. Blockchain és l’ERP que integrarà la informació, els progra-
mes i les transaccions entre totes les empreses que formen part d’una matei-
xa plataforma. És més: probablement, en un futur no llunyà, les diferents 
xarxes blockchain es podran connectar entre si, i així traspassar les fronteres 
dels networks i connectar (tal com fa internet) totes les organitzacions i ins-
titucions a escala global.

Malgrat la gran expectació que aquesta tecnologia ha despertat en l’úl-
tim any, encara existeix certa confusió sobre el seu àmbit d’aplicació, ja que 
la blockchain s’associa a les criptomonedes en general i a bitcoin en particu-
lar. Bitcoin va néixer gràcies a la publicació el 2008 de l’article «Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System», on Shatoshi Nakamoto utilitza la 
tecnologia de registres distribuïts (tipologia general de la qual blockchain en 
forma part) per fer possible un sistema transaccional de persona a persona 
sense intermediaris. No deixa de ser curiós que el primer cas de l’ús de la 
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tecnologia blockchain fos el «Banc d’Internet». I ho va denominar així per-
què aquesta tecnologia, gràcies a la seva capacitat validadora i certificadora, 
permet realitzar transaccions sense un intermediari que estigui vinculat a un 
país en concret o d’un entorn regulador específic. L’entorn de bitcoin és in-
ternet i el seu àmbit és global. La seva globalitat va molt més enllà, ja que les 
transaccions no es limiten a criptomonedes o actius financers. A través de 
blockchain es poden realitzar transaccions peer-to-peer de qualsevol actiu, 
des de petroli fins a registres de la propietat o des de vots fins a cupons de 
descompte, i ampliar d’aquesta manera el seu àmbit d’aplicació a qualsevol 
sector empresarial o social que puguem imaginar.

Hem esmentat que l’entorn de bitcoin és internet i que per naturalesa 
no està circumscrit a un espai geogràfic o nacional específic. Aquesta carac-
terística és, a la vegada, molt descriptiva del que succeirà en l’entorn em-
presarial. L’expectativa és que les fronteres entre empreses, institucions i 
països es dilueixin en potenciar la hibridació entre sectors i organitzacions 
amb la implantació d’aquesta macrobase de dades que suposa blockchain. 
Deixarem de parlar d’organitzacions i començarem a parlar d’ecosistemes. 
De fet, moltes organitzacions i institucions bancàries ja han començat a tei-
xir la seva xarxa blockchain donant pas als primers símptomes d’hibridació 
empresarial. Existeixen diferents iniciatives com Alastria o Enterprise Ethe-
reum Alliance (EEA), que estan treballant per baixar al pla de la realitat el 
que fins ara és tan sols un concepte de futur. Aquests consorcis estan iniciant 
projectes reals (i sobretot legals) per construir les plataformes de connexió 
que amb el temps generaran noves propostes de valor amb un fort caràcter 
híbrid i interdisciplinari. Aquestes temptatives encara estan en els seus ini-
cis, igual que la tecnologia en la qual es recolzen. Ens enfrontem a grans 
reptes tan tècnics com «filosòfics», però som molts els que estem expectants 
i il·lusionats davant el seu gran potencial.

Luz Parrondo
Editora 
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