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El món d’avui dia 
Avui dia tot esta controlat pels governs. El que podem anar a comprar al mercat 
per menjar, el que podem llegir en un diari, el que podem veure a la televisió, el 
que podem llegir a Internet, qualsevol producte que puguem comprar o allà on 
podem anar.  

Moltes de aquestes regulacions són beneficioses, com assegurar-nos del que 
mengem és comestible, que els productes que comprem són de qualitat, que 
els programes que mirem són aptes pel públic segons la hora, que cobrem un 
salari just segons les hores treballades, que paguis els impostos segons els 
teus ingressos,  però d’altres ens perjudiquen, com per exemple la manipulació 
i la censura a la seva elecció ens els mitjans de comunicació, la falsa sensació 
de democràcia que provoca o que canviïn les lleis al gust de les empreses, que 
són qui en el fons mana aquí. Ara bé, quins beneficis o pèrdues ens comporta a 
nosaltres com a ciutadans, el fet de que les nostres fronteres no estiguin 
obertes als estrangers de fora la Unió Europea?   

Analitzem-ho. 

Si deixem passar a milers de persones sense casa, sense feina, sense diners, 
haurem de fer-nos càrrec d’ells. Haurem de proporcionar-los un sostre i 
aliments, fins que trobin feina. Aquí està el problema, no hi ha feina per tothom, 
no? Potser a Espanya no, potser a França no, però potser a tota la Unió 
Europea sí, potser en tots els països desenvolupats sí. També podem crear 
nous llocs, també podem donar ajudes. Hi ha moltes coses que es poden 
provar, però això qui ho paga? Nosaltres, clar; la gent amb casa, amb feina, 
amb diners. 

Però per què ho hem de pagar nosaltres? Nosaltres tenim els nostres propis 
problemes, oi? Ara bé, oi que tenim sempre un plat a taula, que pot ser més 
gros o menys? Oi que tenim un llit on dormir, més tou o menys? Tenim escoles, 
transport, sanitat i moltes més coses que dones per suposades i corrents.  

Tranquil, bon ciutadà, els immigrants no et robaran tot això que tan apreciat és 
per altres i que tu ignores. Potser només pujaran aquell número que hi ha a la 
factura. Potser hauràs de deixar de anar amb el 4x4 pel mig de la ciutat i anar 
amb el bus. Potser hauràs de deixar de sortir tots els dissabtes. Potser hauràs 
de deixar de comprar roba amb etiquetes maques. Potser hauràs de deixar de 
mirar el clàssic des del sofà i baixar al bar. Però una cosa és segura, no 
convertiran casa teva en un munt de runes fumejants, ni sentiràs bombes al 
barri del costat, perquè vius en un país en pau, on la gent si te gana li donen 
menjar i si esta malalta la curen.  

La gent vol luxe i comoditats que, en realitat, no necessiten, però la resta els fa 
creure que sí els necessiten. Estem disposats a baixar una mica el nostre nivell 
de vida per incrementar exponencialment el nivell de vida de la resta? Està clar; 
no, som egoistes i punt.  

Diuen que primer els de casa, però tots vivim al mateix lloc. Un món sense 
fronteres és un món menys materialista.  
 


