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LA DIVERSITAT 

 

Quan aquest tema em va ser plantejat, el primer que em va venir al cap és la següent 

pregunta: “Què és la diversitat concretament?”. No tinc molt clar si és la diversitat cultural 

la que s’ha de tractar, la diversitat sexual o fins i tot la diversitat funcional i, per tant, 

intentaré referir-me a la diversitat com un terme més general que englobi tot allò que ens 

fa diferents als altres, sigui en alguns casos el color de la pell o els ulls o en d’altres la 

capacitat de fer certes coses. 

 

Primer de tot m’agradaria posicionar-me en aquest tema; penso que no hi ha res millor 

que la diversitat, la diferència i, sobretot, l’acceptació de totes les variants. 

 

Si no hi hagués diferencies entre les persones, la societat no es complementaria i no 

arribaríem enlloc. Tal com va dir el físic i filòsof Isaac Newton, la unitat és la varietat, i la 

varietat en la unitat és la llei suprema de l’univers. Amb això vull recolzar que la varietat no 

és sols una manera de diferenciar-nos (mai amb un caràcter negatiu), sinó també una 

forma d’unir-nos, fent que gent diferent pugui col·laborar i arribar molt més lluny que sols. 

Així vull dir que la varietat permet veure les coses des de diversos punts de vista, 

analitzar-les i trobar la solució més adequada (per exemple en grups de treball). 

També crec que la diversitat i la seva acceptació és un pas que necessitem superar la 

societat per evolucionar com a tal i poder dir que realment «som lliures». Tenint en compte 

el conjunt, la gent no serà mai lliure mentre seguim tenint les restriccions que ens 

imposem nosaltres mateixos al tenir prejudicis contra el que és diferent a nosaltres. No em 

refereixo a que tothom sigui racista, o homòfob, o xenòfob, sinó que tinc la opinió que a 

tots nosaltres (a la nostra generació ja molt menys que a les passades, però segueix 

existint) se’ns educa de manera que no acceptem els fets que s’allunyen de l’ideal creat 
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arbitràriament de persona caucàsica, prima, heterosexual, de la nostra religió, etc; es 

trobin aquests en altres o en nosaltres mateixos. Qui no ha pensat mai que era «menys 

persona» tan sols per tenir alguna cosa diferent (a les quals solem tristament anomenar 

«defectes», en comptes de «diferències»)? Ben pocs, per no dir ningú. I és trist, molt trist. 

Si eduquéssim les noves generacions per estimar més i odiar menys, el fet de que a la 

típica classe de poble que porten tota la vida junts s’hi afegeixi un nou membre, de 

diferent raça, cultura, religió, etc, passaria de ser un moment en què el nou ha de patir per 

si no és acceptat, a una situació en què no s’haurà de preocupar per ser diferent, de fet, ni 

li passaria pel cap que això podés perjudicar-lo. 

 

 

Per finalitzar m’agradaria aportar una mica de la meva perspectiva. Per molt liberal que 

em consideri, sí, segueixo rient a acudits racistes, ho admeto (tot i que fins i tot sigui la 

meva nacionalitat de la que s’ha fet sàtira), segueixo pensant ni que sigui inconscientment 

que la bellesa és principalment el semblant que tinguin les persones amb els models que 

veiem als anuncis, i moltes altres coses així que estic ben segura que la majoria de 

vosaltres també feu. No dic que això es pugui eradicar en una generació ni dues, sinó que 

nosaltres, des de les nostres vides en què ni influenciem grans masses ni tenim poder, 

s’ha de treballar constantment perquè aquests petits actes d’intolerància (que en causen 

de més importants com seria l'assetjament a una persona diferent) es redueixin i, algun 

dia, acabin per desaparèixer.   


