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LA DIVERSITAT CULTURAL ENS APORTA LLIBERTAT 

La diversitat cultural sol ser una de les grans protagonistes en debats, campanyes 

electorals i manifestacions, tot un reflex de la societat.  

Les discrepàncies que hi ha sovint generen conflictes entre la població, però què seria 

de nosaltres sense la diversitat cultural? O en què ens beneficia? 

Avui dia podríem dir que la diversitat cultural forma part del nostre dia a dia,  cosa que 

ens enriqueix moltíssim, però degut a la ignorància i al descontent, aquells grups que ja 

existien però que eren minoritaris i poc representatius han adoctrinat, convençut i 

radicalitzat equívocament alguns dels ciutadans que un dia van vetllar pel progrés i la 

evolució, els ciutadans que van construir les societats més pròsperes i riques.  

Caient en la típica afirmació, camuflada amb diferents paraules però utilitzada en molts 

períodes de la humanitat, que va desaccelerar el progrés o l’evolució i van danyar la 

consciència humana:  

els problemes que patim els han dut els estrangers.  

Els “estrangers” és una paraula tan buida de significat com perillosa. 

Aquests grups xenòfobs i de discursos fal·laciosos alimentats pel descontent social 

s’han arrelat dins les societats (sobretot del primer món) on pretenen cobrir-les d’un 

escut hermètic envers altres cultures, defensats per la situació econòmica, per les 

accions terroristes o per la por, una paraula maleïda, pel seu significat i per la seva vasta 

utilització dins tots els àmbits de la societat, capaç de crear conflictes però mai 

solucionar-los. 

Per tant, segons ells, qui és l’estranger? Perquè un estranger europeu és millor que un 

estranger magrebí? Perquè la diversitat s’ha d’amagar?  

Hem d’abandonar les idees velles, les idees fàcils, les idees que és basen en l’odi, totes 

aquestes idees que atrauen en moments difícils i identifiquen culpables.  

La diversitat cultural s’ha de tolerar, però també potenciar, no podem permetre que és 

digui el contrari. Per sort la diversitat cultural no és una idea sinó un fet, un fet que 



vivim, un fet que ens ha permès gaudir menjars exòtics o diferents, esports llunyans o 

fins i tot idees o instruments. 

Una diversitat cultural molt present a la societat, potenciada per la globalització, una 

globalització cultural amb els seus factors positius i negatius, però també una 

globalització cultural necessària per l’evolució de la humanitat. 

Aquells temps foscos i remots on la gent no coneixia res més que els seus veïns o els 

seus estats, han desaparegut, s’han substituït pels nous temps, temps en els que marxar 

de la zona de confort és molt fàcil, temps en els que conèixer a gent amb idees diferents 

no és res nou sinó el dia a dia, temps en els que la diversitat és bona, i no significa 

perdre costums ni valors propis sinó que ajuda a formar identitats lliures, pròpies, 

diferents i en conjunt enriquidores per a la societat. 

Sense l’existència de la diversitat cultural seriem menys diferents, menys propensos a 

qüestionar-nos i a qüestionar, acceptaríem amb més convicció les injustícies ja que 

seríem menys crítics i tot això genera la pèrdua de llibertat personal, i ens retornaria a 

aquells temps en els que tot era blanc o negre, en els que no és podia qüestionar, dubtar 

ni tampoc investigar, temps decadents per la humanitat i plens de errors. 

Per tant, s’ha de potenciar aquesta diversitat cultural, s’ha d’animar l’intercanvi de 

coneixement i pensaments, només això és el que ens ha permès arribar tant lluny com a 

espècie i només això permetrà superar els paranys que ens esperen. 

 

 

 

 

 

 


