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EL XOC DE CULTURES 

 

Si tots fóssim persones amb pensaments i maneres de fer idèntiques no 
haguéssim evolucionat mai i estaríem en un estat molt primitiu. Si fóssim iguals 
no hi hauria cap progrés en la societat ja que tots pensaríem de la mateixa 
manera.   

Cada persona té la capacitat de veure el món d’una forma particular gràcies a 
una cultura i unes vivències úniques, i per tant cadascú té la seva pròpia forma 
de pensar.  És aquest pensar diferent el que ens permet relacionar-nos i 
compartir els nostres pensaments i sentiments amb la resta de persones.  

Fins aquí podríem dir que la diversitat enriqueix. El problema sorgeix quan 
diverses cultures conviuen en un mateix espai comú.  

Primerament, els aspectes socials poden ser diferents a cada cultura. Quan en 
un mateix espai conflueixen diverses cultures, com per exemple l’escola, el 
barri,  es produeix el xoc de cultures. Ja que els valors que porta cadascú són 
diferents.  

En segon lloc, cada cultura vol conservar les seves tradicions. Molts cops el 
immigrants intenten que el país destí s’adapti a les seves costums. Llavors els 
habitants del país receptor es pot sentir envaït. Però intentar suprimir la 
diversitat pot alhora generar problemes. Quan s’exalta la  pròpia societat com la 
única bona i es prova  de que els altres si sotmetin. Per altre part, cal dir que la 
defensa de la diversitat cultural no significa que tot el que els pobles creïn sigui 
sempre positiu.  

En conclusió, podríem afirmar que, d’una banda, la diversitat cultural ens 
enriqueix, ja que són moltes les contribucions que els diferent pobles han fet en 
qualsevol aspecte, com per exemple l’agricultura, la cuina, la música o 
l’arquitectura.  Tot això ha constituït una riquesa per la humanitat. Per altra 
banda s’ha d’admetre que aquesta pluralitat ha generat molts conflictes al llarg 
de la història, com el racisme, les neteges ètniques i les guerres i disputes 
contra pobles que no comparteixen les mateixes creences ni tradicions. Però 
no podem ignorar la diversitat.  

Amin Maalouf, escriptor libanès, es va preguntar: no estarem anant cap a un 

món gris en el què aviat no es parlarà més que una llengua, en el que tots 

compartirem unes quantes i iguals creences mínimes, en el que tots mirarem a 

la televisió les mateixes sèries americanes rosegant els mateixos sandvitxos? 


