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Afavorir, radicalitzar o simplement deixar que això no ens afecti, un dilema i una 
opció que cada un de nosaltres té, però que ningú intervé per argumentar amb 
solidesa la seva opinió. 

Una gran varietat de cultures no ha de ser una obstacle per a nosaltres, els 
humans, a l’hora de conviure, al cap i a la fi, com diu William Shakespeare, 
“nosaltres estem fets de la mateixa matèria que els somnis”. Des de quan una 
persona és un obstacle a l’hora de complir els nostres somnis? Des de quan 
hem de ser la pedra que hi ha en el camí d'algú? Per què no ens podem ajudar 
mútuament a arribar a l'èxit? Un lloc al qual s'arriba només amb el coneixement 
i amb l'ajuda d'altres persones. Però si aquestes persones fossin exactament 
com nosaltres, amb les mateixes opinions e ideologies, com progressaríem? 

Aquesta cultura que ens diferencia a cada un de nosaltres hauria de ser una 
ajuda. Com seria un món on tots siguem iguals, on tots tinguem els mateixos 
costums i maneres de fer les coses, viuríem en un món monòton i avorrit. Per 
aquesta raó els humans hem creat les nostres pròpies creences, costums i 
teories; perquè som diferents. Però tot i això hi ha una cosa que ens identifica a 
cada un de nosaltres: els somnis. Tothom en té un, tothom busca complir-lo i 
poder arribar meta, dir “ho he aconseguit!” i poder celebrar-ho amb aquells que 
sempre han estat allà per ajudar-te a aconseguir-ho. Hi ha alguna cosa més 
satisfactòria que aquesta? 

Si aquest èxit no s'aconsegueix, tenim dues opcions: o rendir-nos o continuar 
lluitant. Així funcionen les cultures, ja siguin minoritàries o majoritàries, crec que 
aquest sistema és perfecte. Hem de deixar que aquests petits hàbits que no 
són gaire coneguts triomfin per si sols; en el món només sobreviuen aquells 
que tenen les eines suficients per fer-ho, si aquestes desconegudes cultures 
desapareixen és perquè no han tingut la suficient força per mantenir-se de peu. 

Per tant, la diversitat l'hem de afavorir. Com deia John Stuart Mill “No existeix 
una millor prova del progres d'una civilització que la del progrés cooperatiu”, el 
veritable progrés es dóna quan es treballa en equip, sense diferències i 
desigualtats però sent diferents alhora. 


