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Varietat o igualtat?, una pregunta curiosa, ja que per senzilla que sembla no ha sigut contestada en 
tot el que portem de vida. Algú em pot dir el per què? Bé, jo sí, per por al canvi, per por a endinsar-
nos en allò que no coneixem. 

Bé, començaré posant un exemple de com la varietat de cultures em va afectar de ple. 

Tot va començar en el campionat d'Europa de patinatge artístic sobre rodes disputat a Oporto, 
Portugal. Era el primer cop que competíem internacionalment, la qual cosa significava trobar-nos 
amb altres cultures, altres religions, altres colors de pell... Tot era com un festival de diversitat. 
Aquella mateixa tarda vam tenir un problema que ens va afectar a tots per igual; la pista no era 
patinable, ens feia caure a tots, i l'endemà havíem de competir. En comptes d'actuar per separat, 
vam reunir-nos tots i vam lluitar per un mateix objectiu. Va ser difícil al principi, ja que ens havíem 
de comunicar en anglès, no ens coneixíem, i no sabíem com solucionar-ho. Però, allò curiós, és 
que tot i que cada un érem d'un lloc diferent, vam aconseguir-ho, i en 24 hores ja vam tenir la pista 
en perfecte estat. Aquella tarda que semblava una qualsevol, va convertir-se en una nova 
experiència per a mi, ja que vaig aprendre italià, em van parlar dels millors llocs per visitar de 
França, em van parlar de la religió d’Ucraïna, i inclús vaig provar menjar d'Alemanya! Aquell dia em 
vaig anar a dormir sentint-me més rica, però no per diners, sinó per cultura. 

Aquesta mateixa cultura me l'ha portat Gandhi i la seva proclamació per la pau, la Mare Teresa de 
Calcuta i la seva ajuda als pobres, Martin Luther King i la seva lluita contra el racisme, Rosalind 
Franklin i el seu descobriment de l'estructura de l'ADN. 

He nombrat a 4 persones de sexe i cultures diferents, on totes elles han realitzat grans aportacions 
a la nostre vida. 

Jo tinc una amiga d'Àustria, una mare espanyola, una companya de patinatge francesa i una 
monitora de casal irlandesa. Amb cada una d'elles aprenia coses diferents i variades. Aprenia 
l'existència de noves creences, les tradicions de França, que Dia duit volia dir Hola en català, i que 
hi havia altres persones diferents a mi en el món. 

Aquí, me'n vaig adonar que la diversitat és la força motriu per al desenvolupament, no econòmic, 
sinó per tenir una vida intel·lectual, social,  moral i espiritual més rica. La varietat ens fa lliures, et 
dóna l'oportunitat de triar qui i què vols ser. 

Tot allò nou i diferent ens sembla dolent, perquè ens fa por, i és el que passa amb el fet de sortir de 
casa i veure persones tan diferents a tu. Però hem de creuar aquesta línia i endinsar-nos en el perill 
de conèixer què hi ha dins d'aquesta diversitat, i així descobrirem la gran quantitat de coses que 
ens falten per aprendre. Aquest és el problema dels polítics, els fa por aquesta varietat perquè no 
volen sentir que hi ha coses que no saben; ells se senten segurs quan es troben en un territori que 
coneixen com la palma de la seva mà. Però la vida és molt més que conformar-se, la vida és 
descobrir, tal i com va dir un cop Pitàgores: “No sóc savi, sóc filòsof”, és a dir, que quan un 
s'anomena savi vol dir que ja ho sap tot, i el que ell volia era seguir aprenent, que és el que 
hauríem i hem de fer tots nosaltres, aprendre i descobrir la varietat cultural. 

La gent se’n riu d'algú per ser diferent, jo me’n ric d'ells per ser tots iguals, ja que la uniformitat és 
mort, i la diversitat la vida. Però aquesta essència d'igualtat requereix una mica d'uniformitat, ja que 
no tothom mor de la mateixa manera, el context és el mateix, però l'interior d'aquest no. I es que si 
ara penseu; si tots fóssim iguals, no tindríem de què parlar l'endemà! 

Cadascú de vosaltres haurà rebut aquest missatge de maneres diferents, ja que tal i com va dir 
Nietzsche; “Un mateix text té infinites interpretacions”, però el fet de que em doneu opinions 
diferents, ja estareu fent diversitat. 

Amb això, vull dir, que no tinguem por d'allò que és diferent, d'allò que no vesteix com nosaltres, 
d’allò que no té el nostre color de pell, d'allò que no parla el mateix idioma, al contrari, pareu-vos i 
observeu-lo, apreneu-ne, ja que una societat amb diferents cultures, pot arribar a ser la més rica i 
poderosa de totes. 


