
Pau Tubert 
Institut de Cassà 

 

¿És possible un món sense fronteres? 
 
 

“Imagina que no hi ha països, no és difícil de fer.” John Lennon ho va expressar 
en una de les seves cançons més famoses. La veritat és que n’hi ha prou amb 
mirar la Terra des de l’espai per adonar-te que les fronteres no existeixen en la 
naturalesa, tan sols estan en la nostra ment. Tot i això, està clar és que formem 
part d’un món dividit per fronteres de tot tipus, que generen una societat 
desigual, on l’etnocentrisme és una tendència molt general.  

La idea d’un món sense fronteres neix molt abans del que ens podem arribar a 
pensar, i és que des de que existeix la humanitat, existeixen les fronteres. Per 
exemple, com ens explica la història, Napoleó Bonaparte ja volia unificar el món 
amb la idea d’un govern únic i dominant. La pregunta és: Seria possible un món 
sense fronteres? Com tota pregunta, genera debat entre diverses opinions. 

Com defensen alguns, un món sense fronteres només seria possible si hi 
hagués Estat del Benestar a tots els països. I és que la finalitat d’un món sense 
fronteres és aconseguir una societat sense desigualtat, amb llibertat per 
tothom. Però això es tracta d’una utopia, ja que tot i ser possible viure en un 
món sense fronteres, s’haurien de dur a terme infinitat de transformacions 
polítiques, econòmiques i socials.  

D’altra banda, un món sense fronteres suposaria una sèrie de riscs, que 
malauradament són inevitables. Per exemple, els atacs terroristes 
internacionals es podrien realitzar amb molta més facilitat. Després de l’11-S es 
deixa de considerar el dret a moure’s com un dret humà bàsic i  es comença a 
restringir la llibertat de circulació.  

També cal esmentar els efectes negatius que generaria aquesta globalització a 
nivell social. Per exemple, es perdrien les costums i tradicions característiques 
de cada cultura unificant-les totes en una, cosa que provocaria una pèrdua 
d’identitat. 

La clau d’una convivència sense fronteres està en gaudir dels drets humans 
bàsics. Per això caldria globalitzar una consciència moral on s’entengui que tots 
mereixem aquests drets i sobretot que l’alt nivell de vida d’uns no pot ser a 
costa del dels altres. De no ser així  tornaríem a la situació actual on alguns 
països la població és exageradament pobra degut a que uns pocs s’han repartit 
tota la riquesa. 

El món hauria d’experimentar un canvi radical en tots els àmbits; social, polític 
econòmic i sobretot moral si volgués conviure en una societat sense fronteres, 
suposadament, millor que l’actual, ara per ara és inviable. 
 


