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Jo sóc xinesa. Soc xinesa, marroquina, francesa, eslava o espanyola. Jo sóc 
moltes coses, moltes cultures, diferent àtoms i cèl·lules, però sobre tot això, jo, 
sóc persona. Estem avui aquí per plantejar-nos si hauríem d’afavorir, tolerar o 
no acceptar la diversitat cultural. Bé, us pregunto abans de començar fil per 
randa, us he d’acceptar? He de ser amable amb vosaltres? Per què? Teniu 
diferents orígens a mi, i jo tinc diferents als vostres, perquè hauríem d’acceptar-
nos o simplement tolerar-nos? Jo us ho diré, d’això se’n diu humanitat. Sí, 
aquella paraula que és tant important però que, a vegades, a tots se’ns pot 
oblidar. No pot ser nois, no. Som les generacions futures, hem de procurar per 
un món millor, i ja us dic que jo no vull un món on discriminem la diversitat i allò 
diferent. 

 

I digueu-me, no hi ha hagut dies que us heu aixecat pensant que aquest món 
no està fet per vosaltres? No heu volgut algú, qualsevol, que us donés un cop 
de mà? Algú amb qui confiar i poder parlar. Bé doncs, ara imagineu-vos que en 
un d’aquests moments tothom us dóna l’esquena, ningú que us ajudi ni que us 
vulgui a l’institut, al poble o a la ciutat on us trobeu. No us agradaria, oi? Doncs, 
encara creieu que no l’hem d’acceptar la diversitat cultural? N’esteu segurs? 

 

I ara ja no parlem de com ens sentim, sinó de coneixements. Estic segura que, 
només movent-me un pas, la primera persona que em trobi, em pot aportar 
grans coneixements. Si amb una persona, d’aquesta sala, ja puc aconseguir un 
gran increment cultural, com seria de gran aquest creixement personal? Vull 
aprendre i créixer, tant com vull ensenyar i propagar els meus coneixements. 
Vull trobar aquella riquesa cultural que tant especial ens fa a cadascun de 
nosaltres. 

 

Jo sóc xinesa. Jo, com vosaltres, tinc tal mestissatge en la meva sang, que puc 
ser d’arreu del món. Tots som d’una mateixa raça, d’un mateix lloc, i tot i així, 
som diferents. Doncs enriquim-nos d’aquestes diferències i aprenguem dia a 
dia. 


