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Fronteres. Invent modern o necessitat ancestral? 
 

Fronteres? Si busquem al diccionari què és una frontera ens diu: “Ratlla o límit 
que separa dos territoris fronters. Línia que assenyala els límits reconeguts 
d’un estat. Frontera lingüística: és un límit geogràfic que separa dos dominis 
lingüístics.” 

Quan nosaltres sentim o pensem en la paraula frontera el primer que ens ve al 
cap és la frontera política entre dos països, potser també pensem en quan 
érem petits i estudiàvem matemàtiques a primària, que ens deien que la 
frontera era la línia que separa l’interior de l’exterior d’una figura geomètrica. 
Recordo que ens la feien pintar amb colors.  

Però la paraula frontera, deixant de banda totes les definicions que ens dóna el 
diccionari, tant siguin les que ja tots coneixem, com les que treballàvem de 
petits... va molt més enllà, sobretot actualment que la situació de crisi mundial 
és tan greu. 

Està clar que les fronteres polítiques entre països són funcionals, ja que 
delimiten territoris d’uns i altres, amb funcionaments polítics, socials i 
econòmics ben diferenciats. D’alguna manera és una bona estratègia per viure 
ordenadament. 

Si penso en el nostre passat recent, no existeix un món sense fronteres. Han 
anat canviant, a través de guerres i pactes, les persones les hem anat movent 
sempre alimentats per les ganes de tenir quant més millor. Si penso en el 
nostre passat més llunyà ... els homes que vivien a la prehistòria ... 
necessitaven fronteres? No en tenien, si més no, no hi havia noms de països i 
no estaven dibuixats en els mapes, però d’alguna manera sí que hi havia ja una 
mena de fronteres perquè el sentiment territorial, del propi espai vital a les 
coves o quan van ser sedentaris i van començar a construir les seves cabanes, 
ja existia. Els animals també delimiten el seu territori, i dibuixen les seves 
fronteres amb els recursos naturals de què disposen. 

Personalment m’agrada tenir casa meva i el meu jardí tancat, tenir la “meva 
frontera vital”. Entenc que les fronteres polítiques són útils i pràctiques perquè 
d’alguna manera bé hem de tenir el nostre món “endreçat”. Tot i així, també 
imagino un món amb gent capaç de respectar costums, llengües, tradicions ... 
sense haver de delimitar països, un món on es pogués anar amunt i avall amb 
total llibertat, un món on els més desafavorits poguessin tenir les mateixes 
oportunitats que els que vivim millor, un món que pel fet d’haver nascut a la 
dreta d’una frontera no et condemnés a ser, per exemple, una dona sense cap 
dret.  

Però per això caldria una cosa molt important que estem demostrant que no en 
som capaços: el respecte. 


