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És possible? 
 
 

Un món sense fronteres és difícil d’imaginar. Cap dels presents ha viscut sense 
fronteres, ja siguin les que delimiten els diferents països o les que separen a 
les persones d’un mateix territori per les diferents cultures, religions, estils de 
vida, etc. 

Jo em centraré en les fronteres que he nombrat abans, que no delimiten els 
països sinó la gent que els forma. Aquestes fronteres interiors han estat 
sempre presents, des de l’home de les cavernes on es distingien els forts dels 
dèbils fins a l’actualitat on hi actuen molts més factors com la riquesa, la religió, 
l’estil de vida, les aficions, entre molts altres.  

Si mirem al nostre entorn, la gent s’agrupa en petits grups on els integrants 
tenen quelcom en comú, com per exemple en un bar on s’està veient el clàssic 
de futbol es veurà la separació entre madridistes i culers. Però no cal anar a un 
bar, al nostre dia a dia ho podem apreciar només mirant al pati on hi ha molts 
grupets d’amics separats per algun motiu. 

Però com que avui estem al Dia d’Europa toca parlar dels refugiats que cada 
vegada estan venint més i més a causa de les guerres en els seus països 
d’origen. Aquestes persones són un clar exemple de frontera interior, els quals 
són en la majoria exclosos per la societat dels països on van a parar, on ells 
creien que tindrien alguna oportunitat de futur millor que d’on venen. En alguns 
casos reben ajudes d’ONG que els dóna menjar, mantes, beguda i queviures 
necessaris pel seu benestar. Però com es pot veure en els telenotícies hi ha 
molts conflictes amb els refugiats, ja que els països on volen residir no els 
volen perquè els suposaria un cost econòmic. Prefereixen no fer-se’n càrrec, 
posant barreres i fent-los fora. 

Tot i així hi ha persones que trenquen amb les fronteres interiors i l’ajuden i 
parlen amb els refugiats, sense formar part d’alguna ONG. Això demostra que 
és possible que es sobrepassin aquestes fronteres. Però, és possible un món 
sense fronteres? 

No crec que sigui possible això, degut a que la gent té diferents gustos, 
tendències, aficions... i això fa que es creïn les fronteres. Si les esborréssim 
causaríem una falta de personalitat en la gent perquè a tothom li agradaria el 
mateix, tothom seria del mateix equip de futbol i així em podria allargar durant 
molta estona. 

En conclusió, no es poden eliminar les fronteres interiors de manera global però 
es podria intentar de cares als refugiats i a certes persones excloses de la 
societat. 


