
“La unitat és la varietat, i la varietat en la unitat és la llei suprema de l’univers”  

(Isaac Newton).  

Cultures, races, religions… tots persones… Tots diferents? Tots iguals?  

Per a un cec, el color de la pell de qui seu al seu costat no és important; com tampoc 

ho és el vestit que porta. Per a un sord, la llengua amb què parla el seu veí no és 

important; com tampoc ho és el seu discurs.  

Si ens fem aquesta reflexió, ens adonarem que en realitat és només mitjançant els 

nostres sentits que som capaços de percebre les nostres diferències. Serà que en 

realitat no som tan diferents els uns dels altres? 

La diversitat, en si mateixa, no és problema, ni causa d’enfrontament entre humans. La 

diversitat, entenent com a tal ser diferent del què ens envolta, no hauria de comportar 

discriminació, ni lluita entre diferents, ni guerra entre ètnies convivents. Malgrat tot, 

històries on la manca de respecte i la intolerància són les principals protagonistes 

omplen sovint les pàgines dels diaris i els titulars dels espais informatius. Què ens 

passa, doncs? Si és tan evident que no existeixen diferències tangibles entre uns i 

altres, com és que sorgeixen els problemes en la convivència i en el dia a dia?  

Altres motius potser sí que ens diferencien. I quan penso en diferències no em 

refereixo al ball que ballem o el menjar que mengem. El que realment ens fa diferents 

és el que pensem, i com aquest pensament ens condiciona el nostre comportament. 

Però: és lícit jutjar a les persones perquè no pensen com nosaltres creiem que haurien 

de pensar? És lícit que ens jutgin a nosaltres perquè no pensem com algú creu que 

hauríem de pensar? Aquí és el punt on crec que val la pena aturar-se i pensar.  

La intolerància a les idees dels altres sorgeix quan no acceptem punts de vista 

diferents del nostre,  ja que estem convençuts que només nosaltres tenim la raó. Les 

manifestacions de falta de respecte d’unes persones cap a altres tenen lloc quan algú 

no és capaç d’ocupar el seu espai i deixar un tros lliure per als altres.  La batalla en 

defensa de les idees té lloc quan algú no és capaç de suportar la diferència d’aquest 

pensament, sigui individual o col·lectiu, i vol imposar el seu criteri tant si com no. 

Paraules i expressions tan plenes de contingut com tolerància, respecte, ajut, 

humanitat... esdevenen banals si no van de la mà del coratge, l’única virtut que fa 

possible superar els obstacles i avançar amb el pas ben ferm.  Coratge per no tenir por 

que ens treguin el nostre lloc els qui pensen diferent. Coratge per exposar els nostres 

pensaments i idees encara que la majoria pensi una altra cosa. Coratge per deixar que 

cadascú visqui segons els seus principis i els seus costums. Coratge per no 

diferenciar-nos per raça, color o religió. Coratge, també, per defensar els límits de la 

nostra llibertat, la llibertat que ens farà cecs davant el color de la pell i sords davant el  

discurs intolerant i capciós, dels qui volen separar i enfrontar quelcom que neix com 

una sola entitat: LA HUMANITAT. 

 

 


