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Fronteres obertes 
En un món on el que mana és el poder, tan polític com econòmic, on les guerres, la 
globalització, les noves tecnologies no han fet més que crear noves fronteres i que les 
diferències entre uns països i uns altres siguin més grans, què passaria si no existissin 
les fronteres? El món seria millor? 

Abans de començar, m’agradaria definir el concepte frontera per poder continuar. 

S’entén per frontera com una línia real o imaginaria que separa un estat d’un altre. 
També existeixen les fronteres artificials, com el mur de Berlín, o la Muralla Xina. Per 
una altra part, també hi han les fronteres entre cultures, que es formen a partir de les 
diferències entre tradicions i maneres de pensar entre uns i altres.   

Europa, és un dels continents on aquestes limitacions són pràcticament inexistents. El 
lliure comerç, una moneda comuna, una llengua internacional com és l’anglès, ens 
uneix. D’aquesta manera, és fàcil d’imaginar un món sense fronteres. 

Per començar seria necessari un Govern, on tots els països del món tinguessin un 
representant. On el líder d’aquest Govern fos escollit democràticament. 

Això seria un gran pas fins i tot per l’economia global. Un lliure comerç entre tots el 
països del món sense aranzels, permetria un abaratiment dels costos de producció en 
el qual faria incrementar el PIB de tots els països. 

Una ajuda entre tots els països, tant econòmica com humanitària. Servir als països del 
tercer món de tecnologia, sanitat i educació per poder progressar, i evitar el seu 
estancament. Oferir el dret d’asil internacional, on els refugiats tinguessin un lloc per 
viure fora de conflictes. 

Les guerres passarien en un segon pla, on l’ajut dels exèrcits de tots els països 
permetés combatre tota mena de conflictes. 

Una societat lliure, on cadascú tries la seva religió, on tots els habitants tinguessin el 
dret a expressar-se, on s’eliminés tot tipus de d’actitud racista, xenòfoba etc... 

Així seria el món sense fronteres, per ara un món utòpic. 

Vist això, quines conclusions tenim? Seria millor? 

Des de el punt de vista econòmic, és evident que seria millor. Una lliure circulació de 
mercaderies permetria uns costos més baixos, per tant es faria notable un enriquiment 
global. Aquest enriquiment econòmic permetria que l’ajuda a països del tercer món fos 
possible. D’aquesta manera, faríem possible que la seva evolució com a país fos més 
ràpida. 

A nivell polític podria ser pitjor. Les diferències ideològiques causarien més conflictes, 
en un món on encara existeix la dictadura. A nivell social ja hauríem de ser així. On la 
població tingués el seu dret d’expressió, i on s’eliminés tota discriminació racial. 

Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión – 
Nelson Mandela 


