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Introducció
La diversitat cultural ha començat a suscitar un interès fonamental en iniciar-se el nou segle. Tanmateix, els
significats que s’assignen a aquesta expressió “comodí” són tan variats com canviants. Alguns consideren que la
diversitat cultural és intrínsecament positiva, en la mesura que es refereix a un intercanvi de la riquesa inherent a
cada cultura del món i, per tant, als vincles que ens uneixen en els processos de diàleg i intercanvi. Per altres, les
diferències culturals són, en canvi, la causa que fa que perdem de vista el que tenim en comú com a éssers humans
i, per tant, constitueixen la rel de nombrosos conflictes. Aquest segon diagnòstic avui dia és encara més fidedigne
pel fet que la mundialització ha multiplicat els punts d’interacció i de fricció entre les cultures, i ha originat tensions,
replegaments i reivindicacions en relació amb la identitat, en particular d’índole religiosa, que es converteixen en
fonts potencials de conflicte. Consegüentment, el repte fonamental consistiria a proposar una perspectiva coherent
de la diversitat cultural i, per tant, a esbrinar en quines condicions la diversitat cultural, lluny de ser una amenaça,
pot ser beneficiosa per a l’acció de la comunitat internacional. Aquest és l’objectiu essencial d’aquest informe.
l’Informe Mundial de la UNESCO
Des de la seva creació, la UNESCO ha estat convençuda del valor intrínsec i de la necessitat de la diversitat cultural. La seva
Constitució (1945) esmenta la “fecunda diversitat” de les cultures del món. Aquesta convicció és tan pertinent avui com ho va ser
en el passat, malgrat que la definició de cultura ara és molt més àmplia i que la mundialització ha modificat significativament la
situació que hi havia al final de la Segona Guerra Mundial.
Els objectius de l’Informe mundial sobre la diversitat cultural són els següents:
l

analitzar la diversitat cultural en totes les seves facetes, tractant d’exposar la complexitat del procés i, alhora, identificar un fil
conductor entre l’àmplia gamma d’interpretacions possibles;

l

mostrar la importància de la diversitat cultural en distints àmbits (llengües, educació, comunicació i creativitat) que, al marge
de les seves funcions intrínseques, poden ser considerats essencials per salvaguardar i promoure la diversitat cultural; i

l

convèncer els responsables polítics i les diverses parts interessades de la importància d’invertir en la diversitat cultural en tant
que dimensió essencial del diàleg intercultural, ja que aquesta inversió permetrà renovar els nostres enfocaments respecte del
desenvolupament sostenible, garantir l’exercici eficaç de les llibertats i els drets humans universalment reconeguts i enfortir la
cohesió social i la governança democràtica.

 Monjo a Osaka (Japó)
 Petit comerç de
telecomunicacions a
Naivasha (Kenya)
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Així doncs, l’Informe mundial es proposa ressenyar les noves
perspectives que neixen de l’anàlisi dels desafiaments
que planteja la diversitat cultural i, tot fent-ho, traçar noves
maneres d’acompanyar i orientar les transformacions que
estan en curs. Per tant, l’Informe mundial no tracta d’aportar
solucions prefabricades als problemes amb què puguin topar
els responsables polítics. El seu objectiu consisteix més aviat a
subratllar la complexitat dels problemes esmentats, els quals
no es poden resoldre únicament amb voluntarisme polític,
sinó que generalment exigeixen una millor comprensió dels
fenòmens subjacents i una major cooperació internacional,
en particular mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques i
l’adopció de directrius comunes.
L’Informe mundial no pretén fer un inventari mundial de la
diversitat cultural, establert a partir d’indicadors disponibles,
com és el cas de l’Informe de seguiment de l’educació per a
tothom (EPT) en el món, que publica la UNESCO. Encara que
en aquest Informe mundial hi ha un annex estadístic amb
19 quadres que abracen diversos àmbits de la cultura i s’hi
inclou un capítol dedicat a consideracions metodològiques,
elaborat en estreta col·laboració amb l’Institut d’Estadística
de la UNESCO (IEU) de Mont-real, la formulació d’indicadors
en l’esfera de la diversitat cultural és tot just als seus inicis. Per
fer un inventari d’aquest tipus, hauria estat necessari portar a
terme, amb l’acord dels estats membres de la UNESCO, una
autèntica investigació mundial sobre la diversitat cultural,
una tasca per a la qual haurien calgut recursos molt més
importants que els que s’han assignat a aquest informe,
però que algun dia podria fer l’Observatori Mundial sobre
la Diversitat Cultural, la creació del qual recomana aquest
Informe.
La UNESCO espera participar d’aquesta manera en el nou
rumb que ha agafat darrerament la reflexió sobre la diversitat
cultural, en consonància amb els seus treballs de la dècada
dels 1950 i de les conclusions de l’Informe de la Comissió
Mundial de Cultura i Desenvolupament (1996). En un
treball presentat a la UNESCO l’any 1952 amb el títol Race
et histoire, l’antropòleg francès Claude Lévi-Strauss sostenia
que la protecció de la diversitat cultural no s’havia de limitar
al manteniment de l’statu quo, sinó que era la diversitat
mateixa el que s’havia de salvar, i no pas el contingut històric
que cada època li havia donat. Protegir la diversitat cultural
consistia, doncs, a assegurar-se que la diversitat mateixa
continuava existint i no pas a garantir la perpetuació
indefinida d’una determinada fase de la diversitat. Aquesta
actitud pressuposava una capacitat per acceptar i mantenir
el canvi cultural, però sense considerar-lo un mandat
del destí. L’Informe de la Comissió Mundial de Cultura i
Desenvolupament havia apuntat, en termes similars, que la

diversitat cultural no és simplement un bé a preservar, sinó
un recurs que cal promoure, amb una atenció especial als
beneficis que pot aportar, fins i tot en àmbits relativament
allunyats de la cultura entesa en sentit estricte. El present
Informe es proposa continuar el camí endegat, prenent com
a punt de partida les principals conclusions de l’anterior.
Aquests darrers anys, els arguments que la UNESCO ha
incorporat a la seva reflexió sobre la diversitat cultural han
estat assumits per un nombre important de programes i
organismes en el marc del sistema de les Nacions Unides
i les institucions del Bretton Woods. El Banc Mundial, per
exemple, ha seguit en diverses ocasions les línies marcades
per la UNESCO en el context del Decenni Mundial per al
Desenvolupament Cultural (1988-1997) investigant els
vincles entre la cultura i el desenvolupament. També el
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient (PNUMA) han publicat importants informes sobre
el tema. Posteriorment, l’Informe del Grup d’Alt Nivell per
a l’Aliança de Civilitzacions ha atorgat una importància
sense precedents a les iniciatives encaminades a fomentar
el diàleg entre els pobles, les cultures i les civilitzacions.
Per tant, un dels objectius d’aquest Informe també
és contribuir a la reflexió i a la tasca dels programes i
organismes associats a la UNESCO, en particular en matèria
de desenvolupament.

 Panell publicitari d’un
operador de telefonia mòbil
(Nigèria)
 Festa bereber al desert
del Sàhara al sud del
Marroc
 Dona de l’ètnia
amazònica dels zàpara
teixint (Equador / Perú)
 Indígenes del Pacífic Sud
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Què s’entén per diversitat cultural?

La diversitat cultural és, abans que res, un fet: hi ha una
gran varietat de cultures fàcilment distingibles a partir
de l’observació etnogràfica, tot i que els contorns que
marquen els límits d’una cultura determinada són més
difícils de determinar del que sembla a primera vista.
A més, la consciència d’aquesta diversitat avui dia s’ha
generalitzat, gràcies a la mundialització dels intercanvis i
al fet que hi ha més receptivitat mútua de les societats. Si
bé aquesta presa de consciència més gran no garanteix
de cap manera la preservació de la diversitat cultural,
tanmateix ha contribuït a fer que el tema hagi aconseguit
més visibilitat.

La diversitat cultural
no és simplement un
bé que cal preservar,
sinó un recurs que és
necessari fomentar
fins i tot en àmbits
relativament
allunyats de la cultura
entesa en sentit
estricte

La diversitat cultural també ha esdevingut una qüestió
social de primer ordre vinculada a la diversitat creixent
de codis socials que operen a l’interior de les societats
i entre elles. Davant d’aquesta varietat de normes i de
concepcions del món, els estats no sempre troben les
respostes idònies, que de vegades es necessiten amb
urgència, ni aconsegueixen posar la diversitat cultural al
servei del bé comú. Per tal de contribuir a l’elaboració de
les respostes específiques que reclama aquesta situació, el
present informe tracta d’oferir un nou marc de referència
que permeti comprendre millor els desafiaments
inherents a la diversitat cultural. Per això, caldrà identificar,
més enllà del fet mateix de la diversitat existent, algunes
de les dificultats teòriques i polítiques que inevitablement
planteja.
Una primera dificultat té relació amb la naturalesa
específicament cultural de la diversitat en qüestió. Moltes
societats es valen de succedanis, en particular ètnics o
lingüístics, per mesurar la seva heterogeneïtat cultural.
Per tant, la primera tasca consistirà a examinar les diverses
polítiques aplicades sense perdre de vista que el nostre
tema és la diversitat cultural i no pas els succedanis als
quals massa sovint es redueix. Una solució podria ser
l’adopció de la definició més àmplia possible de cultura,
segons els termes del consens implícit en la Declaració
de Mèxic sobre Polítiques Culturals de la UNESCO (1982):
“el conjunt dels trets distintius espirituals i materials,
intel·lectuals i afectius que caracteritzen una societat o un
grup social i que abraça, a més de les arts i les lletres, els
modes de vida, els drets fonamentals a l’ésser humà, els
sistemes de valors, les tradicions i les creences.” Aquesta
definició té el mèrit que no adopta una visió de la cultura
excessivament restrictiva i que no se centra en un aspecte
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Cal un nou
enfocament de la
diversitat cultural
que tingui en
compte la seva
naturalesa dinàmica
i els desafiaments
relacionats amb les
identitats i amb el
caràcter permanent
del canvi cultural
 Cartell al carrer major de
Suva (Illes Fidji)

particular (per exemple, la religió) per definir el que la
caracteritza.
Una altra dificultat afecta la definició dels elements que
conformen la diversitat cultural. Pel que fa a això, els
conceptes de cultura, civilització i pobles tenen diverses
connotacions, segons el context, per exemple, científic o
polític. Mentre que el terme cultures es refereix a entitats
que se solen definir l’una respecte de l’altra, el terme
civilització es refereix a les cultures que afirmen els seus
valors o visions del món com a universals i assumeixen
una actitud expansionista envers aquelles cultures que
no els comparteixen (o encara no ho fan). És, doncs,
un autèntic repte intentar convèncer diferents centres
de civilització que coexisteixin pacíficament. Segons
la concepció de la UNESCO —molt allunyada de les
construccions ideològiques que vaticinen un “xoc de
civilitzacions”—, per civilització s’ha d’entendre un procés
en curs de construcció encaminat a conciliar totes les
cultures del món sobre la base del reconeixement de la
seva igualtat, en el marc d’un projecte universal continu.

 Trompetista tocant a
l’antic barri francès de Nova
Orleans (EUA)

Una tercera dificultat concerneix la relació entre les
cultures i el canvi. Van transcórrer gairebé set dècades
del segle XX abans que s’arribés a comprendre que les
cultures són entitats que es transformen. Anteriorment, hi
havia una tendència a considerar que eren essencialment
immutables i que el seu contingut es “transmetia” per
diversos canals, com l’educació o les pràctiques d’iniciació

de diversos tipus. Actualment, hi ha una comprensió
més total de la cultura en tant que procés: les societats
canvien segons pautes que els són peculiars. El concepte
de diferència resumeix bé aquesta dinàmica particular,
segons la qual una cultura canvia i, alhora, continua sent la
mateixa. Per tant, el que cal és definir polítiques que donin
un gir positiu a aquestes “diferències culturals”, de manera
que els grups i les persones que entrin en contacte, en
lloc d’atrinxerar-se en identitats tancades, descobreixin
en aquesta “diferència” un incentiu per continuar
evolucionant i canviant.
Aquestes consideracions van a favor d’un nou enfocament
de la diversitat cultural, un enfocament que tingui en
compte la seva naturalesa dinàmica i els desafiaments
relacionats amb les identitats i amb el caràcter permanent
del canvi cultural. Això comporta necessàriament
canvis substancials en el paper que li pertoca a la
UNESCO en aquesta matèria. Ja que si bé durant molt
de temps la preocupació de l’Organització s’ha centrat
en la conservació i la salvaguarda d’indrets, pràctiques
i expressions culturals en perill de desaparició, a partir
d’ara ha d’aprendre a donar suport també al canvi cultural
a fi d’ajudar les persones i els grups a gestionar més
eficaçment la diversitat. Perquè, al cap i a la fi, aquest és el
repte més important: gestionar la diversitat.
 Dones executant una
dansa tradicional a Xangai
(Xina)

Part I:

Diversitat
cultural: què hi
ha en joc?
En el context de la mundialització,
que és també el de l’augment de les
migracions i el del creixement de les
ciutats, els desafiaments connexos
de preservar la identitat cultural
i fomentar el diàleg intercultural
adquireixen una nova prominència i
es fan més urgents. Aquest Informe
mundial comença per l’examen de
les repercussions que els processos
accelerats de mundialització
exerceixen sobre les múltiples
facetes de la diversitat cultural,
subratllant de quina manera les
intenses forces homogeneïtzadores
susciten constantment tendències
diversificadores. A continuació,
l’Informe examina la funció
essencial del diàleg intercultural
per salvar les diferències culturals
i, alhora, enfortir la diversitat de les
expressions culturals mitjançant
processos d’interacció mútua, suport
i enfortiment de l’autonomia.
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Capítol 1: La diversitat cultural
L’expansió de les xarxes de comunicació i informació,
la creixent imbricació de les economies nacionals, el
creixement dels mercats transnacionals i l’augment dels
contactes interculturals de tota mena plantegen nous
problemes en matèria de diversitat cultural.
La diversitat cultural en un planeta que es mundialitza
Encara que l’erosió cultural s’ha convertit en una qüestió
cada vegada més preocupant a escala internacional
a causa de la percepció que es té dels paradigmes
occidentals vehiculats per la tecnologia, sovint s’exagera
la relació entre la mundialització i la uniformització i
l’homogeneïtzació culturals. Els intercanvis comercials
i les transferències culturals comporten invariablement
processos d’adaptació i, en un entorn internacional cada
vegada més complex i interactiu, no és freqüent que
es produeixin unilateralment. A més, les arrels culturals

 Teixidors a l’illa Taquile
del llac Titicaca (Perú)
 Cants polifònics i dansa
dels pigmeus aka (Àfrica
Central)
 Turistes contemplant
la Gran Esfinx de Gizeh
(Egipte)

són profundes i, en molts casos, estan fora de l’abast
d’influències exògenes. En aquest sentit, la mundialització
s’entén millor com un procés multidireccional amb moltes
facetes, que comprèn la circulació, cada vegada més ràpida
i més voluminosa, de gairebé tot—capitals, mercaderies,
informació, idees, creences, persones—per canals en
constant evolució.
En general, la mundialització dels intercanvis internacionals
comporta la integració de múltiples intercanvis
multiculturals en gairebé tots els contextos nacionals, la qual
cosa perllonga i manté una tendència a filiacions culturals
múltiples i a una complexitat creixent de les identitats
culturals. Tanmateix, això no significa que s’hagi de passar per
alt les conseqüències negatives dels factors que impulsen la
mundialització en les diferents pràctiques culturals.
Un dels principals efectes de la mundialització és que
afebleix el vincle entre un fenomen cultural i la seva
localització geogràfica, perquè trasllada influències,
experiències i esdeveniments llunyans fins al propi entorn
immediat. En alguns casos, aquest afebliment dels vincles
amb l’espai es considera una font d’oportunitats i, en d’altres,
una pèrdua de referents i d’identitat. Un fenomen paral·lel
el constitueix l’augment de les migracions internacionals,
que en alguns casos fa que es produeixin noves expressions
culturals, la qual cosa demostra que la diversitat està en
perpètua formació. L’increment del nombre de turistes
internacionals és un altre fenomen susceptible de tenir una
forta incidència en la diversitat cultural. Encara que aquest
turisme és, en certa mesura, autònom, i les conseqüències
per a la població local són poc precises, és evident que en
resulta un coneixement més ampli i una millor comprensió
d’entorns i pràctiques culturals diferents, aparentment
positius.
El nombre cada vegada més gran de contactes interculturals
que mantenim també està donant lloc a noves formes
de diversitat cultural i pràctiques lingüístiques, per raó
especialment dels progressos de la tecnologia digital. Així, en
lloc d’intentar preservar la identitat en totes les seves formes,
s’hauria d’insistir a concebre noves estratègies que tinguin
en compte aquests canvis i permetin, al mateix temps,
que les poblacions vulnerables “gestionin” el canvi cultural
més eficaçment. Totes les tradicions vives són susceptibles
de reinventar-se perpètuament a si mateixes. La diversitat
cultural, com la identitat cultural, rau en la innovació, la
creativitat i la receptivitat a noves influències.

Identitats nacionals, religioses, culturals i múltiples
La qüestió de les identitats—nacionals, culturals, religioses,
ètniques, lingüístiques, sexuals i d’altra mena—està adquirint
cada vegada més importància per a les persones i els
grups que veuen la mundialització i el canvi cultural com
una amenaça per a les seves creences i formes de vida.
Les creixents tensions que suscita el tema de la identitat,
que sovint resulten de la culturalització de reivindicacions
polítiques, es contraposen amb una tendència més general
cap al sorgiment d’identitats dinàmiques i multifacètiques.
L’activisme polític que de vegades acompanya les identitats
religioses pot constituir un poderós indicador d’identitat
i de diferència cultural. En aquest context es corre el
risc que les creences religioses s’instrumentalitzin per
promoure programes polítics i d’altres i que puguin originar
dissensions i conflictes interreligiosos al si de les societats
democràtiques.
S’ha donat la tendència a equiparar la diversitat cultural amb
la diversitat de cultures nacionals. Ara bé, en alguna mesura
la identitat nacional és una construcció que es basa en un
passat en ocasions reescrit i que proporciona un puntal al
sentiment de compartir valors comuns. La identitat cultural és
un procés més fluid que evoluciona per ell mateix i que s’ha
de considerar no tant com una herència del passat, sinó com
un projecte de futur. En un món cada vegada més globalitzat,
les identitats culturals sovint provenen de múltiples fonts i
la seva plasticitat creixent és el reflex de la complexitat en

augment dels fluxos de persones, de béns i d’informacions a
escala mundial.
En un context multicultural, algunes persones decideixen
adoptar una certa forma d’identitat, altres trien la dualitat
i n’hi ha que opten per crear-se identitats híbrides. Molts
novel·listes contemporanis s’han sentit atrets pel tema
dels migrants que s’enfronten a un nou entorn cultural i es
veuen obligats a construir-se noves identitats culturals. La
desaparició de les fronteres en el marc de la mundialització
ha afavorit, d’aquesta manera, l’emergència d’una
mentalitat nòmada que es pot veure com el nou horitzó de
l’experimentació cultural contemporània.

 Nenes ifugao
interpretant relats
cantats—hudhud—de la
seva ètnia (Filipines)
 Vella en un carrer de
Surgut (Rússia)

En el context de la
mundialització,
s’observa una
tendència general al
sorgiment d’identitats
dinàmiques i
multiformes
que afavoreix
l’emergència d’una
mentalitat nòmada

 Vell aborígen fent servir
un telèfon mòbil (Austràlia
Central)

Capítol 1:
La diversitat cultural
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Iniciatives regionals i internacionals en matèria de
diversitat cultural
En un món més i més caracteritzat per la barreja de cultures,
els esforços per salvaguardar les manifestacions de la
diversitat cultural adquireixen una importància especial
per als governs nacionals, i també per a la comunitat
internacional. Amb els acords i les activitats normatives
d’àmbit regional i internacional en camps tan diversos com
el patrimoni material, el patrimoni immaterial, les expressions
culturals, els intercanvis culturals i el tràfic il·lícit de béns
culturals s’ha intentat protegir i promoure alguns elements
clau de la diversitat cultural i també els marcadors d’identitat
cultural. La UNESCO, d’acord amb el seu mandat en el si de
les Nacions Unides, ha tingut una funció rectora en matèria
de formulació, promoció i aplicació de molts d’aquests
instruments normatius i d’altres.

 Captaire davant d’un
cartell publicitari en un
carrer d’Atenes (Grècia)

L’evolució que s’ha produït des de la Convenció de l’Haia
per a la Protecció dels Béns Culturals (1954), passant per
la Convenció sobre les Mesures que s’han d’adoptar per
Prohibir i Impedir la Importació, l’Exportació i la Transferència
de Propietats Il·lícites de Béns Culturals (1970), la Convenció
per a la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural
(1972) i la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Cultural

La cultura és, alhora, la diversitat creadora plasmada en “cultures”
concretes i l’impuls creador que es troba a l’origen d’aquesta diversitat de
“cultures”

Subaquàtic (2001), fins a la Convenció per a la Salvaguarda
del Patrimoni Cultural Immaterial (2003), reflecteix una
ampliació gradual del concepte de patrimoni cultural que,
cada vegada més, s’entén que enclou no solament les
expressions materials de les diferents cultures del món, sinó
també les seves manifestacions immaterials, incloent-hi les
tradicions orals, les arts de l’espectacle i els coneixements
tradicionals. Paral·lelament, s’ha produït un canvi en l’ordre
de prioritats, i s’ha passat d’una jerarquització implícita dels
indrets del patrimoni mundial (considerats “de valor universal
excepcional”) a una jerarquització que tracta de valorar els
elements del patrimoni immaterial que confereixen als seus
dipositaris un sentiment d’identitat i continuïtat. Amb tot,
aquesta evolució reflecteix un doble moviment: un que
condueix al reconeixement d’un “patrimoni comú” que la
comunitat internacional ha de salvaguardar com a expressió
d’una herència humana comuna, i un altre que porta al
reconeixement de les característiques pròpies de les cultures
que, si bé són canviants i transitòries per si mateixes, s’han de
valorar i reconèixer com a tals.
L’adopció, el 2001, de la Declaració Universal sobre la
Diversitat Cultural va significar l’inici d’una nova era pel que
fa a l’aprofundiment del concepte de diversitat cultural, que
es va complementar amb la Convenció sobre la Protecció i
la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, del
2005. La qual, en abordar els intercanvis entre les cultures
que constitueixen el nostre patrimoni universal, es proposa
preservar les característiques pròpies de les cultures tot
promovent-ne el desenvolupament a escala mundial
mitjançant els intercanvis i el comerç.
En efecte, cultura té dos significats diferents i, no obstant
això, absolutament complementaris. En primer lloc, la
cultura és la diversitat creativa plasmada en les “cultures”
concretes, amb les seves tradicions i expressions materials
i immaterials úniques. En segon lloc, la cultura (en singular)
al·ludeix a l’impuls creador que es troba a l’origen d’aquesta
diversitat de “cultures”. Aquests dos significats de “cultura”, un
que fa referència a la cultura en ella mateixa i un altre que
la transcendeix, són indissociables i constitueixen la clau de
la fructífera interacció de tots els pobles en el context de la
mundialització.

 Cua d’immigrants
africans al port de
Lampedusa, a l’espera del
seu trasllat a Sicília (Itàlia)
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En un món culturalment divers, es fa necessari elaborar
nous plantejaments sobre el diàleg intercultural que
superin les limitacions del paradigma del “diàleg entre
civilitzacions”. Les condicions prèvies que cal garantir són
principalment: tenir més en consideració les interrelacions
entre cultures, tenir més consciència dels valors que
comparteixen i dels seus objectius comuns, i concretar
els problemes que cal resoldre per superar les diferències
culturals.

Estereotips culturals i intolerància
Els estereotips culturals, si bé serveixen per marcar els límits
entre un grup i “l’altre”, també comporten el risc que el diàleg
s’estanqui en la diferència i que la diferència pugui engendrar
intolerància. Les cultures que pertanyen a tradicions de
civilitzacions diferents són especialment proclius a recórrer a
estereotips mutus.

Interaccions culturals
Les cultures no són entitats estàtiques o tancades en si
mateixes. Una de les principals barreres que obstaculitzen
el diàleg intercultural és la nostra tendència a concebreles com quelcom fix, com si hi hagués fractures o línies de
falla que les separessin. Una de les principals objeccions
que es fan a la tesi del “xoc de civilitzacions” de Samuel
Huntington és que pressuposa filiacions úniques, en
lloc de múltiples, entre les comunitats humanes i no té
en compte la interdependència i la interacció culturals.
Descriure com a fractures les diferències entre les cultures
significa passar per alt la permeabilitat de les fronteres
culturals i les possibilitats creatives de les persones que es
troben dins d’aquestes fronteres. Amb les cultures passa el
mateix que amb les persones: només existeixen en relació
amb les altres.

Les tensions interculturals sovint tenen una relació estreta
amb conflictes de memòria, amb interpretacions oposades
d’esdeveniments del passat i amb conflictes de valors, en
especial els religiosos. En els casos en què no ha quedat
sistemàticament bandejat per la voluntat de poder i de
domini, el diàleg continua essent la clau per resoldre aquests
antagonismes arrelats i desactivar les seves expressions
polítiques, sovint violentes. L’equació cultural que totes les
societats multiculturals han de resoldre és fer compatible el
reconeixement, la protecció i el respecte de les característiques
culturals pròpies amb l’afirmació i la promoció de valors
compartits universalment i derivats de la interrelació d’aquestes
especificitats culturals pròpies. D’aquesta manera, la tensió
entre les diverses identitats pot esdevenir una força que impulsi
la renovació de la unitat nacional basada en una concepció de
la cohesió social com a integradora de la diversitat dels seus
components culturals.

La barreja de cultures al llarg de la història s’ha manifestat
en diverses formes i pràctiques culturals, des dels
intercanvis i manlleus culturals (les rutes de la seda) fins a
la imposició de valors culturals per la guerra, la conquesta
i el colonialisme. Tanmateix, fins i tot en el cas extrem de
l’esclavisme, es produeixen intercanvis que, a través de
certs processos concrets d’aculturació inversa, acaben sent
assimilats per la cultura dominant. El reconeixement de la
universalitat dels drets humans ha permès avui —almenys
en teoria—pensar en autèntics intercanvis en condicions
d’igualtat entre totes les cultures del món.

Els reptes del diàleg en un món multicultural
El diàleg intercultural depèn en gran mesura de les
competències interculturals, que es defineixen com el
conjunt complex de capacitats necessàries per interactuar
adequadament amb persones que són diferents d’un
mateix. Aquestes capacitats són de caràcter fonamentalment
comunicatiu, però també comprenen la reconfiguració dels
nostres punts de vista i de les nostres concepcions del món, ja
que no són les cultures, sinó més aviat les persones (individus
i grups, amb la seva complexitat i les seves múltiples lleialtats)
les que participen en els processos de diàleg.

 El pont de Mostar,
reconstruït després
de la guerra (Bòsnia i
Hercegovina)

 Caravana de camells
passant la duna de
Mingsha Shan, prop de
Dunhuang (Xina)
 Samba de Roda de
Recôncavo de Bahia (Brasil)

 Musulmans resant a
Jakarta (Indonèsia)
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Avui en dia, els processos de la mundialització estan
contribuint a fer que es produeixin trobades, manlleus i
intercanvis culturals més sistemàtics. Aquests nous vincles
transculturals poden facilitar de manera considerable el
diàleg intercultural. El fet de repensar les nostres categories
culturals, reconeixent les múltiples fonts de les nostres
identitats, ajuda a deixar d’insistir en les “diferències” i a parar
atenció, en canvi, en la nostra capacitat comuna d’evolucionar
mitjançant la interacció mútua. La consciència de la història
i la comprensió dels codis culturals tenen una importància
crucial per superar els estereotips i per avançar en el camí vers
el diàleg intercultural.
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El diàleg intercultural
demana l’enfortiment
de l’autonomia de
tots els participants
mitjançant el foment
de capacitats
i projectes que
permetin la
interacció, sense
perjudici de la
identitat personal o
col·lectiva

 Un jove de Niamey
 Dones que es preparen
per interpretar els cants
polifònics, els balls i els
rituals de la regió de
Shoplouk (Bulgària)

L’èxit del diàleg intercultural no depèn tant del coneixement
dels altres com de la capacitat bàsica d’escoltar, de la
flexibilitat cognitiva, de l’empatia, de la humilitat i de
l’hospitalitat. En aquest sentit, i amb el propòsit de promoure
el diàleg i l’empatia entre joves de diferents cultures, s’han
posat en marxa nombroses iniciatives que abracen des de
projectes escolars fins a programes d’educació i intercanvi
amb activitats participatives en els àmbits de la cultura,
l’art i l’esport. Sens dubte, l’art i la creativitat donen fe de la
profunditat i la plasticitat de les relacions interculturals, així
com de les formes d’enriquiment mutu que propicien. També
ajuden a lluitar contra les identitats tancades i a promoure la
pluralitat cultural. De la mateixa manera, les pràctiques i els
esdeveniments multiculturals, com l’establiment de xarxes de
“ciutats mundials”, els carnavals i els festivals culturals, poden
ajudar a superar les barreres creant moments de comunió i
d’esbargiment urbans.
Les memòries divergents han estat la causa de molts conflictes
al llarg de la història. Encara que el diàleg intercultural no pot
resoldre per si mateix tots els conflictes polítics, econòmics i
socials, un element clau del seu èxit és la creació d’un fons de
memòria comuna que permeti el reconeixement de les faltes
comeses i un debat obert sobre les memòries antagòniques.
La formulació d’una versió de la història comuna pot ser crucial
per a la prevenció dels conflictes i les estratègies postconflicte,
i per dissipar “un passat que continua sent present”. La
Comissió de la Veritat i la Reconciliació sud-africana i els
processos de reconciliació nacional a Ruanda constitueixen
exemples recents de l’aplicació política d’aquesta estratègia
de recuperació. La promoció de “llocs de memòria” (la presó de
l’Illa Robben a Sud-àfrica, el pont de Mostar a Bòsnia i els Budes
de Bamiyan a l’Afganistan) demostra igualment que el que ens
diferencia també pot servir per unir-nos i que convé meditar
sobre els testimonis de la nostra humanitat comuna.

Enfortiment de l’autonomia
La promoció del diàleg intercultural conflueix
significativament amb el plantejament d’“identitats múltiples”.
El diàleg no s’hauria de veure com una pèrdua del que és
propi, sinó com quelcom que depèn del coneixement d’un
mateix i de la capacitat de passar d’un marc de referència
a un altre. Li cal un enfortiment de l’autonomia de tots els
participants mitjançant el foment de capacitats i projectes que
permetin la interacció, sense perjudici de la identitat personal
o col·lectiva. Comporta també reconèixer l’etnocentrisme
amb el qual les cultures dominants han actuat sovint i donar
cabuda a sistemes de pensament que reconeguin tant les
formes “exotèriques” com “esotèriques” de coneixement. L’èxit
dels estudis cartogràfics comunitaris en són un exemple
notable perquè han contribuït a reforçar l’autonomia
de les poblacions indígenes que intenten recuperar en
l’escena internacional els drets a les seves terres i els seus
recursos ancestrals i el dret a un desenvolupament definit
autònomament.
Un obstacle important que es presenta inexorablement quan
es vol tenir en compte les noves veus en l’esfera del diàleg
intercultural és la subordinació generalitzada de les dones
a les interpretacions preponderantment masculines de la
tradició cultural i religiosa. En molts contextos socials a les
dones els correspon una funció diferenciada en la promoció
de la diversitat cultural, ja que sovint són les “portadores de
valors”, contribueixen a la transmissió de l’idioma, els codis
ètics, els sistemes de valors, les creences religioses i els
models de conducta. La desigualtat entre homes i dones
és multidimensional i insidiosament interactiva amb les
desigualtats basades en criteris racials, socials, econòmics i
d’altra mena.
La clau per a un procés de diàleg intercultural i interreligiós
fructífer rau en el reconeixement de la igualtat en dignitat
dels participants. Això significa reconèixer i respectar les
diverses formes de coneixement i els seus modes d’expressió,
els costums i les tradicions dels participants; també implica
esforçar-se per crear, en la mesura del possible, un context
de diàleg culturalment neutre, que permeti a les comunitats
d’expressar-se lliurement. Això és especialment important en
el cas del diàleg interreligiós, el qual és una dimensió crucial de
la comprensió internacional i, consegüentment, de la solució
de conflictes. Més enllà dels intercanvis institucionals entre
personalitats erudites o representatives, el diàleg interreligiós
hauria d’intentar incloure intercanvis de tota mena, compresos
els intercanvis per via de les xarxes locals i comunitàries
informals, i comptar amb la participació de nous interlocutors,
especialment les poblacions indígenes, les dones i els joves,
per aconseguir conciliar punts de vista diferents.

Part II:

Principals vectors
de la diversitat
cultural
Encara que gairebé la totalitat de
les activitats humanes tenen alguna
repercussió en la diversitat cultural, les
seves perspectives de futur estan cada
vegada més vinculades al futur de les
llengües, l’educació, la comunicació i
els continguts culturals, així com a la
creativitat i al mercat. Aquests quatre
àmbits s’examinen a continuació en
els quatre capítols següents, a fi de
determinar les tendències i els factors
que influeixen en l’estat de la diversitat
cultural i concretar més les nostres
prioritats polítiques per tenir en compte
les realitats complexes del món actual.
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lingüística, són molt complexos i sovint contradictoris. En
molts casos, la substitució de les llengües minoritàries no
té lloc a favor de l’anglès, sinó d’altres llengües i dialectes
regionals rivals, la qual cosa indueix a pensar que la utilització
generalitzada de l’anglès es limita possiblement a finalitats
específiques com les transaccions o la comunicació funcional.
La mundialització a més ha encoratjat aproximacions
més diversificades i híbrides de l’anglès, palesant formes
extremament complexes d’interacció entre les llengües, i
d’adaptació per part dels parlants de formes de llenguatge
heretades a nous contextos culturals i per a finalitats noves.

 Narrador de contes a la
plaça de Djemaa-El-Fnaa
de Marràqueix (Marroc)

 Narració de relats èpics
al Kirgistan

Capítol 3: Les llengües
Les llengües són els vectors de les nostres experiències,
dels nostres contextos intel·lectuals i culturals, de les
nostres maneres de relacionar-nos amb els grups humans,
dels nostres sistemes de valors, dels nostres codis socials
i dels nostres sentiments de pertinença, tant en el pla
col·lectiu com en l’individual. Des del punt de vista de
la diversitat cultural, la diversitat lingüística reflecteix
l’adaptació creativa dels grups humans als canvis en el seu
entorn físic i social. En aquest sentit, les llengües no són
solament un mitjà de comunicació, sinó que representen
l’estructura mateixa de les expressions culturals i són
portadores d’identitat, de valors i de concepcions del món..
La dinàmica de les llengües en l’actualitat
Els lingüistes estimen que un percentatge elevat de
les llengües del món desapareixeran probablement al
llarg d’aquest segle. La meitat de les llengües que hi
ha actualment al món (entre sis i vuit mil, segons les
estimacions) les parlen menys de 10.000 persones i es
calcula que cada dues setmanes en desapareix una.
L’auge de les llengües vehiculars (especialment l’anglès)
que va unit als processos de la mundialització està tenint
conseqüències molt importants per a les llengües arreu del
món. Els canvis esdevinguts en les llengües com a reacció
a una multitud de fenòmens polítics, socials, econòmics i
culturals i els efectes de la mundialització en la diversitat

Moltes comunitats lingüístiques actualment estan disperses
per diferents parts del món com a conseqüència de les
migracions, l’expansió colonial, els desplaçaments de refugiats
o la mobilitat professional. A mesura que augmenta la
varietat dels vincles entre llengua i espai, els esquemes de
comunicació presenten una diversitat creixent caracteritzada
per canvis de codis, pel plurilingüisme i per l’adquisició
de diferents competències de comprensió i expressió en
idiomes o dialectes distints, i es distingeixen per encloure una
barreja de competències lingüístiques en què el domini de la
llengua pot ser total, parcial o especialitzat. A més, les xarxes
en constant creixement basades en la telefonia mòbil, l’ús
d’Internet de banda ampla i altres tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) estan donant lloc a noves formes de
relació humana d’un abast i d’una flexibilitat sense precedents
que abracen ciutats, nacions i cultures. Se’n desprenen, al
seu torn, noves formes i pràctiques lingüístiques vinculades
amb identitats culturals noves que estan ampliant i redefinint
les fronteres entre l’àmbit públic i el privat, així com les
dimensions socials, culturals i educatives.
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Des d’aquest punt de vista, és fonamental adoptar mesures
encaminades a protegir i promoure les llengües d’abast local
i, alhora, donar suport a l’aprenentatge de llengües vehiculars
que permetin accedir a comunicacions ràpides i a l’intercanvi
d’informació.

a reconèixer i integrar aquests factors, el procés continua
sent profundament polític. I és que es pot donar el cas que la
preservació activa d’una llengua en perill es percebi com una
oposició a la cultura i el valor instrumental de la llengua que
l’està substituint.
Els factors que posen les llengües en perill de desaparèixer
poden ser externs (la mundialització, les pressions polítiques,
els avantatges econòmics, etc.) o interns (l’actitud negativa
d’una comunitat envers la seva llengua) o, en la majoria dels
casos, una combinació de les dues. El prestigi de la llengua
dominant i el seu predomini en la vida pública poden
portar una comunitat a desvalorar la seva pròpia llengua.
Consegüentment, la revitalització de les llengües depèn
sobretot del fet que una comunitat reafirmi la seva identitat
cultural. De fet, les noves TIC poden tenir-hi un efecte positiu,
molt especialment quan els mitjans de comunicació i
informació participen en l’esforç general.

Les llengües no són
solament un mitjà
de comunicació,
sinó que representen
també l’estructura
mateixa de les
expressions culturals
i són portadores
d’identitat, de valors
i de concepcions del
món

La preservació de les llengües menys difoses interessa en
igual mesura les comunitats majoritàries i les minoritàries.
Encara que les mesures per protegir les llengües minoritàries
estan implícites en molts instruments existents, la qüestió
dels drets lingüístics continua sent objecte de controvèrsies.
El Consell Executiu de la UNESCO debat actualment la
viabilitat d’un nou instrument normatiu en matèria de
llengües i, en particular, la qüestió de si s’ha de centrar en la

Els reptes de l’avaluació i la revitalització lingüístiques
Sovint la vitalitat de les llengües es considera un punt de
referència de la diversitat cultural perquè pràcticament
tots els principals aspectes de la cultura humana, des de
la classificació del parentiu fins a la religió, depenen del
llenguatge per ser transmesos. Tanmateix, el llenguatge no és
la cultura. Es donen molts casos en què un mateix idioma és
parlat per grups amb pràctiques culturals i concepcions del
món summament diferents.
Els plantejaments tradicionals de la documentació i
l’avaluació dels usos lingüístics s’han centrat principalment
en la lingüística i han tendit a passar per alt les realitats
socioeconòmiques i els contextos polítics. La pèrdua
d’una llengua, però, no deixa de ser una manifestació
tardana de l’erosió cultural, que indica l’existència d’un
procés ja molt avançat de declivi cultural. Els diversos
factors que condicionen la salut de les llengües i les seves
perspectives de revitalització en cas d’erosió depenen de
les configuracions socioculturals, econòmiques, polítiques
i històriques que influeixen de manera particular en cada
llengua, la qual cosa fa molt difícils les generalitzacions i les
anàlisis globals. Encara que molts dels plantejaments actuals
per revitalitzar i preservar les llengües minoritàries tendeixen

 Parada de traducció i
mecanografia a Hyderabad
(Índia)
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Llengües i identitats
Malgrat la complexitat del món modern, la majoria de
les llengües continuen circumscrites a àmbits restringits
i vinculades principalment a una cultura determinada.
Com passa en el cas de les espècies naturals, les llengües
s’adapten a entorns ecològics específics i, de la mateixa
manera que les obres culturals, tenen una història. Les
llengües tenen una funció important de delimitació de
fronteres entre diferents grups socials i, quan es perd
una llengua, és molt menys fàcil de recuperar que altres
marcadors de la identitat. Les llengües dominants exerceixen
un poder d’atracció sobre els parlants de les llengües
minoritàries. Els joves, en especial, tendeixen a vincular la
seva identitat amb els idiomes de comunicació majoritaris.
Al llarg de generacions successives, això s’ha traduït en la
pèrdua de moltes llengües vernacles i de la diversitat cultural
que plasmaven. A més, les llengües tradicionals tenen vincles
amb els seus ecosistemes corresponents, de manera que la
seva pèrdua també repercuteix en la diversitat ambiental i
ecològica.
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traducció automàtica, també en expansió, encara s’apliquen
entre llengües principals, i ho són tant la llengua font com
la llengua terminal. Tenint en compte l’important paper que
té la traducció en la promoció de la diversitat cultural, hi ha
arguments a favor de la formulació d’una política sobre la
traducció a escala mundial.

 Traduccions a l’alemany,
al català, al txec, al castellà
i a l’italià de la sèrie juvenil
Harry Potter, de l’escriptora
britànica J. K. Rowling

Cal preservar la
diversitat lingüística
mundial com a
condició necessària
de la diversitat
cultural i, alhora,
promoure el
plurilingüisme i la
traducció a fi de
fomentar el diàleg
intercultural.

salvaguarda dels drets lingüístics en general o en els de certs
grups vulnerables.
Plurilingüisme, traducció i diàleg intercultural
El plurilingüisme (la capacitat d’utilitzar diverses llengües)
compleix la doble funció de facilitar la comunicació entre
persones de cultures diferents i contribuir a la supervivència
de les llengües que estan en perill de desaparèixer. Per la seva
banda, la traducció actua com a pont necessari per salvar les
nombroses barreres lingüístiques que el plurilingüisme no
és capaç d’eludir. Tots dos són components necessaris d’una
societat plural.

En general, les polítiques i la planificació lingüístiques tot just
comencen a tenir en compte les transformacions socials de
les darreres dècades del segle XX. Per assegurar la viabilitat
contínua de les llengües del món hem de trobar la manera de
salvaguardar no només la diversitat lingüística, mitjançant la
protecció i revitalització de les llengües, sinó també promovent
el plurilingüisme i la traducció mitjançant la formulació de
polítiques d’àmbit nacional que fomentin l’ús funcional de
totes les llengües de la societat. Aquests dos objectius estan
interrelacionats, perquè la promoció del plurilingüisme, que
comprèn l’educació en la llengua materna, també constitueix
un mitjà per salvaguardar les llengües indígenes i les llengües
en perill de desaparició. En l’àmbit internacional, això es
tradueix en un enfocament de dos vessants: (1) preservar la
diversitat lingüística mundial com a condició necessària de la
diversitat cultural, i (2) promoure el plurilingüisme i la traducció
(en els àmbits de l’administració, l’educació, els mitjans de
comunicació i el ciberespai, entre altres) a fi de propiciar el
diàleg intercultural.

Actualment, el plurilingüisme es practica a les escoles de
molts països on els objectius nacionals d’educació han fet de
la cohesió social una de les màximes prioritats de la inversió
pública en el sistema educatiu. Les polítiques lingüístiques en
suport del plurilingüisme, de l’ensenyament de llengües i de
les llengües en perill de desaparició són indispensables per
assegurar la perennitat de la diversitat cultural.
Els principals desequilibris en els fluxos de traduccions a
escala internacional reflecteixen les asimetries mundials en la
representació de les cultures, els pobles i les llengües.
Les dades recopilades per l’Index Traslationum mostren
que el 55 % de totes les traduccions de llibres correspon
a obres escrites originalment en anglès, davant d’un
6,5 % d’obres traduïdes a aquest idioma. La jerarquia entre les
llengües majoritàries i minoritàries determina els fluxos de
traduccions. Gairebé no hi ha traduccions d’obres en llengües
indígenes a altres llengües. Encara que la traducció literària
ha disminuït, la traducció tècnica està augmentant en els
principals països industrialitzats (amb l’anglès com a llengua
original preponderant). La gran majoria dels sistemes de

 Rètol a l’entrada d’una
escola a Dar es Salaam
(República Unida de
Tanzània)
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En societats
multiculturals
progressivament més
complexes, l’educació
ha d’ajudar-nos
a adquirir les
competències
interculturals que ens
permetin conviure
amb les nostres
diferències culturals,
i no pas malgrat
aquestes diferències.

La pertinència dels mètodes i dels continguts de l’educació
Els plans i programes d’estudis determinats per processos
d’aprenentatge i continguts estandarditzats (un plantejament
d’“un criteri únic aplicable a tots”) no poden en absolut
respondre a les necessitats de tots els educands, ni poden
correspondre a les seves condicions de vida: això es fa cada
vegada més palesa en un nombre creixent de països que
estan intentant explorar vies diferents dins dels seus sistemes
d’educació. Tanmateix, encara no s’ha recopilat i avaluat
sistemàticament la informació sobre els tipus d’educació que
estan rebent les persones arreu del món ni sobre allò que
varia d’un país a un altre (i de vegades, dins de cada país).

 Escola a l’aire lliure
en la regió de l’Omo
Meridional (Etiòpia)
 Alumnes en fila pel
corredor d’una escola
primària de Hanoi
(Vietnam)

En benefici d’una educació de qualitat, que ha de ser
adequada (és a dir, culturalment acceptable) i flexible (és
a dir, adaptada als canvis en les societats), l’elaboració
dels plans i programes d’estudis ha d’estar encaminada
a augmentar la pertinència de l’educació, mitjançant un
ajustament dels processos d’aprenentatge, del contingut
pedagògic, de la capacitació dels docents i de la gestió
escolar, a la situació dels educands. Això significa elaborar
plans i programes d’estudis multiculturals i plurilingües,
basats en una multiplicitat de veus i de punts de vista, que
s’inspirin en les històries i les cultures de tots els grups de
la societat. En aquest enfocament, que té en compte la
diversitat dels educands, també s’han de preveure mesures
especials destinades als grups vulnerables i marginats i a la
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Habitualment es considera l’educació des de l’angle de la
transmissió de coneixements i de l’elaboració de conceptes,
sovint estandarditzats, de cara a adquirir competències socials
i conductuals. Tanmateix, l’educació també té relació amb
la transmissió de valors, tant al si d’una mateixa generació
com entre generacions i entre cultures. Les polítiques en
l’àmbit de l’educació tenen una repercussió molt gran en
l’eclosió o el declivi de la diversitat cultural, i avui dia han
d’intentar promoure una educació encaminada a garantir el
dret a l’educació, reconeixent la diversitat de les necessitats
dels educands (especialment d’aquells que pertanyen a
grups minoritaris, indígenes o nòmades) i integrant una
diversitat anàloga dels mètodes i els continguts. En societats
multiculturals cada vegada més complexes, l’educació ha
d’ajudar a adquirir les competències interculturals que
permetin conviure amb les diferències culturals, i no malgrat
aquestes diferències. Els quatre principis d’una educació de
qualitat definits en l’informe de la Comissió Mundial sobre
Educació per al segle XXI (“aprendre a ser”, “aprendre a saber” i
“aprendre a viure junts”) només es poden aplicar amb èxit si la
diversitat cultural n’és un element central.
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millora dels entorns educatius i escolars, especialment per
a les nenes, amb l’objectiu final de millorar les condicions
a fi de promoure els drets humans, desenvolupar l’esperit
cívic i fomentar el desenvolupament sostenible. Assolir
una educació que tingui en compte la cultura no solament
exigeix especialistes en les distintes matèries, sinó també
docents que tinguin els coneixements necessaris i que
respectin les diferències culturals. La preocupació per
promoure mètodes d’ensenyament pertinents per a la
totalitat dels públics del sistema educatiu ha conduït a una
diversificació sense precedents dels mitjans i dels mètodes
educatius, particularment en el sector privat, en ocasions en
col·laboració amb les ONG.
Els beneficis dels enfocaments plurilingües basats en la
llengua materna en tots els nivells de l’educació formal i no
formal es palesen a l’educació primària d’alguns països en
desenvolupament. Els programes d’educació bilingüe són
pertinents en la majoria dels contextos d’aprenentatge i
poden resultar especialment decisius per millorar la qualitat
de l’educació i ampliar les oportunitats educatives dels grups
marginats o insuficientment atesos, incloent-hi les poblacions
immigrants. Encara que la major part dels països són lluny
d’haver assolit l’objectiu d’integrar l’ensenyament de llengües
nacionals, locals/regionals i internacionals en els seus plans
i programes d’estudis oficials (com ha posat de relleu una
anàlisi dels horaris escolars d’ensenyament de llengües),
aquest objectiu és fonamental per a la preservació de la
diversitat lingüística i el foment de l’activitat intel·lectual.

Les societats aprenents i el dret a l’educació
La promoció del dret a l’educació, tal i com s’ha reafirmat en
els principis de l’Educació per a Tothom (EPT), i la protecció
i la promoció de la diversitat cultural, fan de la pluralitat un
requisit fonamental de l’educació, que s’oposa a la tendència
dels sistemes educatius a constituir-se en font d’uniformitat.
El fet de no tenir prou en compte formes d’aprenentatge
no predominants (els coneixements indígenes sobre gestió
dels recursos, per exemple), juntament amb les restriccions
del mercat de treball, fan que es corri el risc de marginar
més les poblacions de les quals l’educació hauria de reforçar
l’autonomia.
Malgrat el creixent reconeixement de la importància de la
diversitat de coneixements (compresos els coneixements
locals i indígenes), continua estant molt estesa la creença que
les teories poden estar deslligades de tota noció de valor i
que les conceptualitzacions poden no tenir cap relació amb
els contextos socials dels quals han sorgit. En la mesura que el
discurs predominant sobre l’educació considera que la ciència
és universal, es tendeix a establir una compartimentació
reductora entre les formes de coneixement “tradicionals” i
les altres. Tanmateix, les estratègies que inciten a reconèixer
les formes de coneixement tradicionals, fins i tot les tàcites,
poden obrir possibilitats per a la preservació de les societats
vulnerables alhora que ampliar l’abast dels coneixements
“predominants”.

Si no es tenen prou
en compte formes
d’aprenentatge
no predominants,
es corre el risc de
marginar encara més
les poblacions de
les quals l’educació
busca promoure els
potencials.

 Noia indígena en una
escola de l’Alt Orinoco
(República Bolivariana de
Veneçuela)
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Aprenentatge participatiu i competències interculturals
En les societats multiculturals, un dels principals problemes
als quals ha de plantar cara l’educació al llarg de tota la vida és
la nostra capacitat per aprendre a conviure. Consegüentment,
l’educació multicultural s’ha de complementar amb una
educació intercultural. L’ensenyament de les arts i humanitats,
les activitats multimèdia, els museus i els viatges ajuden a
desenvolupar les capacitats crítiques indispensables per
lluitar contra els punts de vista unilaterals, adaptar-se a un
entorn social diversificat culturalment i respondre als reptes
del diàleg intercultural. Sensibilitzar les persones respecte de
la diversitat cultural és una qüestió d’enfocament, mètodes
i actituds més que no pas d’assimilació de continguts. La
tolerància és una aptitud que s’adquireix amb la pràctica.
Els principis fundacionals de la UNESCO es basen en la
convicció que l’educació és essencial per combatre la
ignorància i la desconfiança que són a l’origen dels conflictes
humans. Atès que els prejudicis es basen, entre altres
coses, en allò que no sabem o en idees preconcebudes
errònies, afavorir l’obertura cultural és clau per promoure el
diàleg intercultural i lluitar contra el xoc d’ignoràncies. Les
humanitats i les ciències socials encoratgen els educands
a prendre consciència dels seus propis prejudicis i a
reconsiderar les seves idees preconcebudes. La inclusió de
les religions i confessions del món en els plans i programes
d’estudis pot contribuir a dissipar molts dels malentesos
que fan de la convivència quelcom problemàtic. Les
arts són un instrument universal eficaç per promoure la
comprensió mútua i la pau, i el fet de practicar-les és una
manera important d’establir relacions socials amb els altres.
L’ensenyament de les arts ajuda a restablir la relació entre
els processos científics i emocionals i la intuïció, que és un
element clau per cultivar actituds que promoguin l’obertura
intercultural. L’educació artística també pot servir per abordar
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La comunitat internacional admet cada vegada més que les
formes tradicionals i pragmàtiques d’aprendre poden ser
tan eficaces com els plantejaments didàctics occidentals.
Els narradors de contes, per exemple, contribueixen a la
vitalitat de les cultures orals, mentre que les estratègies
d’alfabetització poden causar una devaluació no desitjada
d’aquestes cultures. Entre altres beneficis, l’educació indígena
i informal pot contribuir a crear formes d’aprenentatge més
participatives, que siguin més adaptatives que analítiques.
L’educació pot guanyar-hi molt amb aquests enfocaments
plurals de l’aprenentatge, que ens recorden que el dret a
l’educació va estretament unit al dret dels pares a “escollir el
tipus d’educació que s’haurà de donar als seus fills” (article 26
de la Declaració Universal de Drets Humans).

l’etnocentrisme, la parcialitat cultural, els estereotips, els
prejudicis, la discriminació i el racisme.
Així, doncs, la promoció de les competències interculturals
no s’ha de limitar a les aules, sinó que s’ha d’estendre a
la “universitat de la vida”. S’ha d’encoratjar l’adopció d’un
enfocament integrador a les aules i en l’entorn escolar en
general, però s’ha de fer mitjançant la participació dels pares i
les comunitats locals.

 Alumna en una classe
de l’escola Ferdeusi de Kabul
(Afganistan)
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Capítol 5: La comunicació i els
continguts culturals
A mesura que el món es transforma gradualment en una
“aldea global”, la premsa, els llibres, la ràdio, la televisió,
el cine, Internet i un ampli conjunt de dispositius
digitals exerceixen una funció importantíssima tant
per intensificar la visibilitat de la diversitat cultural com
per orientar els nostres gustos, valors i concepcions del
món. Tanmateix, val la pena examinar en quina mesura
aquestes expressions tradueixen la realitat, la complexitat
i les dinàmiques de la diversitat cultural. En efecte, encara
que els nous mitjans faciliten sens dubte el nostre accés a
la diversitat cultural en brindar més oportunitats al diàleg
intercultural i a la diversificació de veus, les asimetries
implícites en la bretxa digital continuen limitant les
possibilitats d’un veritable intercanvi cultural. A més, el
nombre ingent d’opcions de tria i la seva varietat, així
com els reptes culturals que les acompanyen poden
donar lloc a diverses formes d’aïllament i de replegament
culturals.
La mundialització i les noves tendències dels mitjans
de comunicació
El 2006 el sector dels mitjans de comunicació i la cultura
representava més del 7% del producte interior brut (PIB)
mundial i tenia un valor aproximat d’1,3 bilions de dòlars,
és a dir, gairebé el doble dels ingressos provinents del
turisme internacional d’aquell any (estimats en 680.000
milions de dòlars). A la dècada del 1990, als països de
 Antena parabòlica de
televisió a l’entrada d’una
iurta (Mongòlia)

l’OCDE l’economia de la creació i la cultura va créixer a un
ritme anual dues vegades superior al del sector dels serveis i
quatre vegades superior al del sector industrial. En els darrers
anys s’ha produït una concentració de poder en mans d’un
nombre molt reduït d’empreses multimèdia transnacionals
i d’alguns actors mundials dels mitjans de comunicació.
Pel que fa als mitjans impresos i enregistrats, el mercat
d’exportació està dominat pels països de l’OCDE. Es poden
observar tendències similars en els sectors de la radiodifusió,
la teledifusió i la cinematografia pel que fa a l’origen de la
producció de continguts. En el cas del cine, la tendència
general observada és que les produccions nacionals
s’esforcen per competir amb les superproduccions taquilleres
dels grans conglomerats cinematogràfics (Bollywood i la
indústria cinematogràfica francesa, subvencionada per l’estat,
en són excepcions notables). La gran majoria dels països en
desenvolupament encara no estan en condicions d’aprofitar
les seves capacitats creatives per desenvolupar aquest sector.
La participació d’Àfrica en el comerç mundial de productes
creatius, per exemple, continua sent insignificant (menys
de l’1% de les exportacions mundials), malgrat l’abundància
de talents creadors. Tanmateix, el panorama mundial dels
mitjans de comunicació està canviant a mesura que alguns
països en desenvolupament comencen a imposar-se com
a exportadors d’equipaments culturals i comunicacionals,
i fins i tot com a productors de continguts, contribuint al
que alguns han anomenat “contrafluxos”. Les exportacions
d’equipament cultural i mediàtic per part dels països en
desenvolupament van augmentar ràpidament entre el 1996
i el 2005 com a conseqüència d’estratègies encaminades a
incrementar la competitivitat mundial i del creixement de la
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Un augment de
l’oferta de continguts
dels mitjans de
comunicació pot
portar a una “falsa
diversitat” que
emmascari el fet que
a algunes persones
només els interessa
comunicar-se
amb aquelles que
comparteixen les
seves mateixes
referències culturals

 Periodista alemany
entrevistant una jove sobre
les condicions laborals en
la indústria de la confecció
(Bangla Desh)

D’això se’n desprèn que la producció de continguts culturals
i comunicacionals així com els seus esquemes de difusió
i consum, estiguin experimentant canvis importants
caracteritzats per la connectivitat, la interactivitat i la
convergència. Surten a la llum noves pràctiques i continguts
relacionats amb l’elaboració d’alguns productes culturals,
informatius i comunicacionals més nous i accessibles a
través d’Internet, els telèfons mòbils o dispositius similars,
que permeten l’aparició de petites estructures de producció
adreçades a micromercats i de nous models de creació
i distribució de continguts (continguts generats pels
usuaris). A mesura que s’amplia l’accés a Internet, es va fent
més i més palesa que la Xarxa no solament pot corregir
considerablement el desequilibri de poder polític i econòmic
entre el que és local i el que és mundial, sinó també que pot
fer superar fronteres existents entre els diversos grups de la
societat.
Els efectes de la comunicació i els productes culturals
Aquestes noves oportunitats d’intercanvis interactius entre
participants d’orígens culturals diversos comporten, però,
un conjunt de problemes relacionats amb la fragmentació
del públic i els estereotips, que s’han de contrarestar
mitjançant iniciatives adequades d’informació i adquisició
de coneixements bàsics sobre els mitjans de comunicació i
informació.
Un augment de l’oferta de continguts dels mitjans de
comunicació no es tradueix necessàriament en una
diversificació del consum. Davant d’un excés d’oferta, alguns
consumidors prefereixen limitar-se a un petit nombre de
títols o temes coneguts, en lloc d’arriscar-se amb quelcom
desconegut o diferent. Una important fractura generacional
està apareixent a mesura que noves maneres de consum de
continguts digitals generen noves formes de xarxes socials,
posant en qüestió els preceptorss culturals tradicionals,

entre els quals hi ha l’escola i la família. El públic es compon,
cada cop més sovint, de sectes o fans sense gairebé cap
contacte els uns amb els altres i tendeixen a ser especialment
refractaris a altres maneres de pensar. Això pot portar a una
“falsa diversitat” que en realitat emmascara el fet que a algunes
persones només els interessa comunicar-se amb aquelles que
comparteixen les seves mateixes referències culturals.
A més, atès el ventall restringit de les representacions que
proposen els grans mitjans i les xarxes comunicacionals en el
seu conjunt, es tendeix a promoure la creació d’estereotips
fabricant el que se sol anomenar una “imatge de l’altre”, i
cadascun dels mitjans mostra una propensió específica a
fixar, reduir o simplificar d’acord amb programes i formats
uniformitzats. Entre les nombroses estratègies concebudes per
eliminar els estereotips, les iniciatives referides a coneixements
bàsics sobre informació i mitjans de comunicació poden ajudar
el públic a ser més crític quan consumeix productes dels
mitjans de comunicació i contribuir a afrontar les perspectives
unilaterals. Els coneixements bàsics en matèria de mitjans de
comunicació són un aspecte important de l’accés als mitjans
esmentats i un vessant fonamental de l’educació no formal.
Convé promoure’ls entre la societat civil i els professionals dels
mitjans de comunicació com a part de la tasca encaminada a
fomentar l’enteniment mutu i a facilitar el diàleg intercultural.
Polítiques de foment de la diversitat cultural
Les polítiques encaminades a promoure la diversitat cultural
en els continguts culturals i comunicacionals contribueixen
al foment del pluralisme i de la lliure circulació d’idees. La
diversitat cultural ha d’ocupar, per tant, un lloc central en
els mitjans de comunicació de qualitat. Grans sectors de la
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 Terrasses d’habitatges
urbans (Àfrica del Nord)

demanda d’equipaments de comunicació. Aquesta tendència
va afavorir l’aparició de mercats locals per als continguts
mediàtics, malgrat que aquests mercats continuen estant
relativament localitzats a causa de limitacions tecnològiques
i de dificultats de distribució. A més, el creixement de les
exportacions de productes comunicacionals per part de
les societats acabades d’industrialitzar, l’aparició de nous
centres mediàtics regionals, la importància mundial del
sector audiovisual llatinoamericà (telenovel·les) i l’expansió
de les xarxes d’informació panregionals i internacionals són
indicadors visibles d’una “mundialització des de la base”, que
està creant noves oportunitats perquè es pari atenció a altres
veus (comunitats minoritàries, indígenes, diàspores o grups
d’interessos especials).
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població, com els grups marginats i les minories ètniques,
sovint estan absents dels mitjans en part per raó que no
tenen accés als càrrecs que marquen les línies editorials, de
gestió o de selecció, control i validació de la informació dins
dels mitjans de comunicació. Promoure la diversitat interna
en les sales de redacció, i també la varietat d’orígens culturals
i la presència dels dos sexes en les estructures mediàtiques,
és essencial per garantir la diversitat dels continguts que s’hi
produeixen.
En aquest sentit, cal aprofitar també les possibilitats que
ofereixen les noves pràctiques mediàtiques i els continguts
generats pels usuaris. Estan apareixent pràctiques
periodístiques innovadores arran de les cobertures
informatives en vídeo que es fan amb dispositius mòbils.
S’està provant i fomentant una cobertura periodística híbrida
transfrontera, ja siguin fronteres culturals o nacionals, en
el marc de coproduccions i produccions mancomunades,
o a través de xarxes nacionals, regionals o internacionals
de professionals dels mitjans de comunicació. Internet té
potencial per donar suport a la democràcia comunicacional
mitjançant un seguit d’iniciatives culturals innovadores que
eludeixen les fonts d’informació dominants: contribueix
a la construcció de la identitat en el si de les diàspores, a
afermar estructures que defensen els interessos de cultures
minoritàries, a crear comunitats en línia, grups d’activistes i de
persones amb interessos culturals comuns.

Capítol 6: Creativitat i mercats

La creació artística
i totes les formes
d’innovació que
abracen el conjunt
de les activitats
humanes es poden
considerar fonts
d’imaginació
primordials de la
diversitat cultural

Perquè els continguts culturals i comunicacionals
contribueixin a la diversitat cultural es plantegen tres reptes:
la necessitat de produir continguts innovadors, l’ampliació
de l’accés a aquests continguts i una representació més
equilibrada. La producció de continguts innovadors ha de
garantir la integració de la diversitat cultural, inclosa la
interna, en el sector de la indústria cultural i dels mitjans
de comunicació, insistint particularment en els continguts
locals. L’ampliació de l’accés representa, entre altres coses,
l’adopció de mesures coherents per reduir la bretxa digital,
l’accessibilitat dels continguts innovadors a la producció i
la distribució, i el foment de noves estratègies d’informació
i comunicació que garanteixin la representació de punts
de vista contraris en tots els debats. Així mateix, la diversitat
cultural imposa una representació equilibrada de les diverses
comunitats que conviuen en un país determinat, d’acord amb
els principis de llibertat d’expressió i lliure circulació d’idees.

 Nines russes,
“Matriochkas”

En aquest capítol s’aborden les relacions que hi ha entre
la diversitat cultural i una àmplia gamma d’activitats que
van des de les que tenen relació amb la creació cultural i la
comercialització de les expressions culturals fins a les que
concerneixen les repercussions més àmplies de la cultura en
el mercat i el món dels negocis. Subjacent al fenomen de la
mundialització, l’impuls creador generador de la diversitat
cultural és un factor primordial quan es tracta d’analitzar la
situació actual de les cultures del món. No hi ha dubte que la
diversitat cultural només es pot preservar si les seves arrels es
nodreixen constantment de les respostes creatives aportades
a un entorn que evoluciona acceleradament. En aquest
sentit, la creació artística i totes les formes d’innovació que
abracen el conjunt d’activitats humanes es poden considerar
fonts d’imaginació primordials per al desenvolupament de
la diversitat cultural. La creativitat és, doncs, un element
fonamental de la diversitat cultural, la qual propicia, al seu
torn, la creativitat.
La creació artística i l’economia creativa
És important evitar tota concepció etnocèntrica de la
creativitat. Al contrari, s’ha d’entendre que la creativitat
engloba totes les produccions materials per les quals els éssers
humans donen sentit a la seva existència. Els límits de l’“art”
varien considerablement d’una cultura a una altra, la qual cosa
reflecteix tant la divergència en els punts de vista expressats
com els materials i les tècniques de què disposen les societats
en qüestió. La segona meitat del segle XX es va caracteritzar
per una diversificació radical dels gustos, dels espais de
presentació i dels mercats en el món de l’art, i també per
l’increment dels intercanvis artístics a escala planetària. Des del
punt de vista de les pràctiques artístiques contemporànies, el
món avança cap a la generalització de formes d’obertura cap a
l’exterior, i ja no s’estructura a partir del model centre/perifèria.
Aquesta ampliació de les perspectives i expressions artístiques
ha contribuït a crear formes d’intercanvi fecund d’idees que es
reflecteixen en totes les modalitats de creació artística. Si bé és
veritat que cal que les polítiques culturals tinguin en compte
aquestes influències interculturals, tanmateix també han
de reconèixer que aquestes tendències globalitzadores fan
perillar la diversitat cultural. Els manlleus o formes híbrides que
genera la mundialització poden ser simples estereotips, de la
mateixa manera que els mercats internacionals especialitzats
en art “exòtic” poden facilitar finalment que es recompensi el
conformisme artístic.
En les arts de l’espectacle, la diversificació i la interconnexió
de tradicions artístiques es tradueixen en intercanvis
internacionals importants en el món del teatre i la dansa, i en
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l’ampliació de les fonts i de la pràctica de la música clàssica
occidental. Pel que fa a la música popular, la diversitat es
trasllueix arreu, pels seus nombrosos espais d’execució i
gèneres multiculturals que sovint se superposen els uns als
altres. El risc que planteja aquest gresol artístic és el de la
mercantilització de les expressions culturals i la substitució de
la diversitat d’expressions culturals per un concepte de “cultura
del món”. Els processos de mundialització i les tecnologies
han alterat les regles del joc per a l’artista creatiu, ja que es
planteja amb una força sense precedents l’etern problema de
l’equilibri entre la creativitat artística pura i les dures realitats
econòmiques. Les compensacions financeres que ofereix un
entorn comercial globalitzat han tendit a fer que la balança
s’inclini a favor de les consideracions econòmiques, la qual cosa
ha tingut importants repercussions pel que fa a la diversitat
cultural. En l’àmbit de la música popular, l’asimetria dels
corrents culturals encoratja els artistes locals a explotar el seu
talent creatiu en un mercat cada vegada més global, la qual
cosa accentua els processos d’aculturació de tot el món. En les
arts visuals i plàstiques s’observen tendències similars, ja que
els cinc principals països exportadors són tots ells occidentals
(llevat de la Xina) i el mercat controlat per Occident afavoreix
els artistes d’Occident. Per això s’ha de fomentar i facilitar
també els intercanvis i la circulació d’artistes.

 Ebenisteria artesana
de l’ètnia zafimaniry
(Madagascar)

L’artesania i el turisme internacional
El consum cultural avui dia afecta un públic cada vegada més
ampli i abraça una varietat com més va més gran d’expressions
i experiències culturals. L’artesania i el turisme —la primera
donant forma artística a objectes decoratius o domèstics,
i el segon facilitant l’accés a les distintes cultures en els
seus entorns naturals— il·lustren la tensió que hi ha entre
l’autenticitat i la comercialització, que és un element central pel
que fa a la preservació i la promoció de la diversitat cultural.
La producció d’objectes artesans és una forma important
d’expressió cultural i, cada vegada més, una font d’ingressos
i d’ocupació a molts indrets del món. L’artesania ha passat a
formar part d’un complex summament organitzat de gremis,
comerciants i sistemes bancaris, que està transformant
l’economia artesana tradicional segons les exigències dels
mercats mundials. El treball artesà que continua sent fidel
a les seves tradicions encarna una forma i una filosofia
característiques de la cultura de la qual deriva. La producció
en massa podria empobrir la feina artesana fent que s’allunyi
de les seves arrels creatives. La inundació dels mercats
tradicionals amb productes industrials occidentals ha tingut
un impacte greu en les economies artesanes. Garantir que els
productes artesans es paguin al seu preu just és tan important
com preservar els coneixements tradicionals; per això s’ha de
preveure la salvaguarda de la producció artesana en el marc
de la protecció jurídica del folklore.
La promoció de la diversitat cultural depèn en gran mesura
del suport que es doni a projectes comercials adaptats al
context cultural i a les limitacions econòmiques locals. Els
microcrèdits —basats en mecanismes d’economia mercantil,
però que integren les estructures cooperatives d’una societat
determinada— han resultat molt fructífers en aquest sentit,
especialment als països en desenvolupament.
El turisme hi té una funció important pel fet que associa
iniciatives que combinen la generació de guanys amb
la promoció del diàleg intercultural. Després de dècades
de l’anomenat “turisme de masses”, actualment s’està
produint una renovació del turisme que tendeix a la cerca
d’autenticitat, motivat pel desig de descobrir altres persones
en el seu entorn natural, social i cultural. L’anomenat “turisme
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 Turistes amb una
indígena de l’Amèrica del
Sud

Encara que el llenguatge de la literatura imposa en certa
mesura una barrera a l’aculturació, les literatures de les
principals llengües vehiculars tenen un enorme avantatge
sobre la resta pel que fa a la difusió cultural. S’ha de reconèixer
la rectificació d’aquesta tendència que han significat els
diversos premis literaris que s’han concedit a obres estrangeres
traduïdes i iniciatives com el projecte de la recent Biblioteca
Digital Mundial, en el qual hi han col·laborat la UNESCO i la
Biblioteca del Congrés dels Estats Units, que permet consultar
material de primer ordre provient de cultures d’arreu del món.
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 Estatuetes de la Verge
Maria en una botiga de
records de Lourdes (França)

 Mans unides en una
empresa plurinacional
 Art de carrer a Rio de
Janeiro (Brasil)
 Flassades equatorianes

Els resultats d’estudis
recents semblen
confirmar que hi
ha un vincle positiu
entre la diversitat
i els resultats
econòmics i financers
de les empreses
multinacionals

cultural”, que comprèn determinades formes de turisme
religiós i el turisme vinculat a indrets del patrimoni mundial,
pot contribuir a promoure la comprensió de les cultures
perquè situa els altres en el seu entorn natural i confereix
més profunditat històrica a altres cultures. El fet d’associar les
comunitats a aquest turisme també pot ajudar a incrementar
la seva autoestima i contribuir al desenvolupament
sostenible. Això no obstant, els resultats d’aquesta nova
tendència del turisme fins ara han estat molt dispars, ja que
el turisme també pot portar a accentuar el caràcter exòtic de
les diferències culturals, en reduir les expressions i pràctiques
culturals a “espectacles folklòrics”, divorciats del seu veritable
context i significat.
La diversitat cultural i el món dels negocis

En el context de la internacionalització dels mercats, la

capacitat de les empreses per afrontar els reptes que
planteja la diversitat cultural capitalitzant els recursos que
ofereix s’ha convertit en un factor clau de l’èxit econòmic.
Tant pel que fa a la concepció dels productes, a la creació
de la seva imatge de marca i a l’elaboració d’estratègies
per a la seva comercialització, com pel que fa a
l’organització de les empreses i la seva gestió del personal,
la diversitat cultural és un factor essencial que s’ha de tenir
en compte en les operacions comercials d’àmbit mundial.
Les multinacionals són com més va més conscients dels
beneficis que aporten la diversificació i l’adaptació dels
seus productes per penetrar en mercats nous i respondre
a les expectatives dels consumidors locals. Els intents per
contenir aquesta penetració comercial comercialitzant
marques rivals amb noms diferents de consonància local,
només serveixen per promoure la “universalització” del
producte genèric. Algunes empreses multinacionals
basen la seva imatge en una síntesi d’elements locals i
universals. A la pràctica, el producte ha de tenir en compte
invariablement les condicions i preferències locals,
fins i tot quan la marca és internacional. En els mercats
emergents, les estratègies formulades en el context de
les societats de consum occidentals s’han d’adaptar a les

condicions locals, amb el suport del personal local.
En un món empresarial globalitzat, cultures molt
diferents es veuen obligades a tenir contactes
professionals entre elles mitjançant associacions
multinacionals, fusions i deslocalitzacions. Avui en dia,
els dirigents empresarials s’adonen cada vegada més
que cal prendre en consideració els factors culturals
per optimitzar el rendiment de les seves empreses.
Això implica des d’adoptar una actitud professional
culturalment neutra fins a fer ressaltar les cultures i els
orígens específics dels col·laboradors de l’empresa. La
cultura d’empresa busca que els treballadors se sentin
valorats i respectats pels seus col·legues, a fi que el grau
d’integració de l’organització es reforci en els distints
serveis i nivells jeràrquics. Atès que les competències
de gestió engloben cada vegada més la capacitat
de treballar en contextos culturals molt diversos,
els organigrames d’algunes empreses han arribat a
incorporar “responsables de la diversitat”, la funció dels
quals consisteix a ocupar-se del tema de la diversitat
per evitar conflictes que puguin anar en detriment del
rendiment general del grup.
La diversitat cultural està començant a ocupar un lloc
més i més important en els estudis de gestió empresarial
i s’està investigant com es pot avaluar la relació que hi ha
entre la diversitat i els resultats en mercats cada vegada
més competitius. Els resultats d’estudis recents semblen
confirmar que hi ha un vincle positiu entre la diversitat
i els resultats econòmics i financers de les empreses
multinacionals. De fet, les empreses estan fomentant
la “intel·ligència cultural”, centrant-se en els avantatges
que pot oferir la diversitat de treballadors, és a dir: més
gran creativitat i innovació; comercialització més eficaç
de productes entre diferents tipus de consumidors;
ampliació del procés d’adopció de decisions, a mesura
que les firmes s’internacionalitzen i es troben en
situacions i contextos més variats; selecció acurada dels
treballadors i millora de la seva capacitació; i creació
d’estructures de governança que salvin les distàncies
entre diferents fórmules de cultura d’empresa.

Part III:

La diversitat
cultural com a
font de noves
estratègies a
favor del
desenvolupament
i la pau
La diversitat cultural, entesa com un
procés dinàmic en el marc del qual
la millor manera de tenir en compte
el canvi cultural és mitjançant el
diàleg intercultural, pot convertir-se
en una força impulsora poderosa de
renovació de les estratègies de la
comunitat internacional que apunten
al desenvolupament i la pau, partint del
respecte dels drets humans reconeguts
universalment. Si bé algunes vegades
s’atribueix a la diversitat cultural una
importància marginal, tanmateix ha
d’ocupar un lloc central en les polítiques
de promoció de la cooperació i cohesió
internacionals, d’acord amb els Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni de les
Nacions Unides.
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Capítol 7: La diversitat cultural:
una dimensió fonamental del
desenvolupament sostenible
Malgrat el que s’acostuma a pensar, no hi ha una via
prescrita per al desenvolupament d’una societat, ni hi ha
un model únic al qual s’hagin de doblegar les estratègies
de desenvolupament. El desenvolupament entès com un
procés lineal, basat únicament en l’economia segons el model
occidental, ha tendit a distorsionar les societats que intenten
seguir altres camins o professen valors diferents. Les estratègies
de desenvolupament sostenible no poden ser culturalment
neutres: no solament han de ser sensibles als aspectes
culturals, sinó que també han de capitalitzar els beneficis que
es deriven de la interacció dinàmica entre les cultures. Així
doncs, un abordatge del desenvolupament que tingui en
compte la diversitat cultural és fonamental per afrontar el nus
inextricable de problemes econòmics, socials i ambientals que
es plantegen al conjunt del planeta.
La perspectiva cultural del desenvolupament
Segons una visió que continua sent la que preval en el
món industrialitzat, hi ha una relació causal entre “cultura” i
“desenvolupament” o, en altres paraules, entre els resultats
econòmics i els valors culturals occidentals. L’equació implícita
que diu que el desenvolupament equival a la suma de
l’optimització dels beneficis i l’acumulació de béns materials
es veu cada cop més qüestionada per una concepció més
àmplia del desenvolupament. Deixant de banda la diversitat
cultural, les estratègies de desenvolupament corren el risc de
perpetuar o agreujar les deficiències que se suposa que han
de remeiar. Per aconseguir un desenvolupament sostenible
és essencial prendre en consideració els factors socials i el
context cultural, així com la participació de la comunitat en
l’elaboració i l’execució dels projectes. Com ha dit James D.
Wolfensohn, expresident del Banc Mundial, estem començant
a adonar-nos que l’eficàcia del desenvolupament depèn
en part de solucions que van unides a la percepció que les
comunitats tenen de la seva pròpia identitat.
Després que el PNUD elaborés el model de desenvolupament
humà a la dècada dels 1990, ha anat creixent la importància
atribuïda a la integració de la dimensió cultural en la
reflexió sobre el desenvolupament i en els projectes que
es porten a terme, principalment tenint més en compte
les “xarxes de significats” que teixeixen les persones, el
context cultural en què viuen les comunitats i els grups,
les jerarquies socials existents a escala local, les maneres
de viure i les formes locals de comunicació i d’expressió. El
reconeixement de la diversitat cultural afegeix una dimensió
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crucial a les estratègies que consideren la sostenibilitat com
un element que facilita la integració del pilar econòmic del
desenvolupament amb els seus dos altres pilars, el social
i l’ambiental. En aquest sentit, la diversitat cultural es pot
entendre com una dimensió transversal fonamental del
desenvolupament sostenible.
Les percepcions de la pobresa i la seva eradicació
Les concepcions culturals afaiçonen la manera d’entendre i
de viure la pobresa. Sovint és la percepció que hom té dels
pobres o la que ells tenen de si mateixos el que els relega a
situacions d’inferioritat i el que constitueix el principal obstacle
de cara a reforçar la seva autonomia. Les diferents concepcions
de la pobresa fan difícil aplicar una estratègia de cooperació
internacional global per eradicar-la. No obstant això, la
pobresa és una violació dels drets humans bàsics i qualsevol
justificació cultural que se’n faci és inacceptable (com la
“fatalitat” o la conseqüència d’un ordre social predominant). Si
s’examinen els mecanismes interns de la pobresa i s’assumeix
el compromís explícit d’eradicar-la sobre la base dels drets
humans, sovint es pot arribar a solucions de comú acord
amb les comunitats interessades, que poden trobar per elles
mateixes la manera de sortir de la misèria. Els enfocaments
integrals que incorporen estratègies culturals i el compromís
amb els drets humans contribueixen en gran mesura a
l’enfortiment de l’autonomia i a la creació de capacitats.

Les polítiques socials que propicien la diversitat cultural
ajuden a augmentar el grau d’autodeterminació de les
minories amb ingressos baixos o de condició social baixa.
L’alleujament de la pobresa exigeix, a més d’una redistribució
dels ingressos i de la igualtat d’accés als drets, mesures
per vetllar perquè aquestes minories puguin tenir una
participació més dinàmica en l’esfera pública. Per trencar
l’espiral de la pobresa cal restablir el sentiment d’orgull, la
qual cosa representa valorar el patrimoni immaterial del qual
són dipositaris els interessats. Les iniciatives que es prenguin
per revitalitzar l’artesania i promoure el turisme basat en
la comunitat, d’acord amb els principis del moviment en

Un abordardatge del
desenvolupament que
tingui en compte les
diferències culturals
és fonamental per
afrontar el nus
inextricable de
problemes econòmics,
socials i ambientals
que es plantegen al
conjunt del planeta

 Art de la cistelleria
(Indonèsia)

Capítol 7: La diversitat cultural:
una dimensió fonamental del
desenvolupament sostenible

El nucli central d’un plantejament basat en la diversitat
cultural rau en la idea que les cultures són trajectòries vers
el futur. Manllevant les paraules d’Arjun Appadurai, direm
que cal canviar radicalment la forma de considerar la cultura
per crear una relació més productiva entre l’antropologia i
l’economia, entre la cultura i el desenvolupament, de cara
a lluitar contra la pobresa. Aquest canvi exigeix que, en
reflexionar sobre la cultura, ens centrem en el futur i no pas
en el passat. Es tracta, doncs, d’alliberar la “capacitat de tenir
aspiracions” i permetre que les persones i els grups siguin els
protagonistes del seu propi desenvolupament.

pro d’un comerç just, poden contribuir a la millora de les
condicions socioeconòmiques i a un realçament simultani
del vincle creatiu entre cultures, tradicions i modernitat.
El que importa és que les estratègies d’eradicació de la
pobresa siguin pertinents i acceptades per la població local,
la qual cosa és més probable quan s’hi preveu un diàleg
amb els grups interessats i la seva participació en iniciatives
d’enfortiment de capacitats, de manera que adquireixin
l’autonomia suficient per prendre les seves pròpies decisions
amb ple coneixement de causa.

 Nens jugant en un
abocador de Maputo
(Moçambic)
 Llac de la Xina

 Vacunació d’una nena
contra la poliomielitis
(Afganistan)
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Tenim molt per
aprendre de les
competències en
matèria de gestió
ambiental inherents
als coneixements
pràctics de les
poblacions locals,
rurals o indígenes

 Agricultora examinant
grans en una plantació de
cafè orgànic de comerç just
 Pots de medicaments
tradicionals xinesos a Hong
Kong (Xina)

La diversitat cultural i la sostenibilitat ambiental
Encara que de vegades se subestimi, el paper que juga
la diversitat cultural a l’hora d’afrontar els actuals reptes
ecològics i assegurar la sostenibilitat ambiental, és important,
ja sigui els temes relacionats amb l’erosió de la biodiversitat
com les qüestions relatives al canvi climàtic. Els factors
culturals influeixen en el comportament davant del consum,
en els valors relacionats amb la gestió del medi ambient i
en les maneres d’interactuar amb el nostre entorn natural.
Tenim molt per aprendre de les competències en matèria
de gestió ambiental inherents als coneixements generals i
especialitzats de les poblacions locals, rurals o indígenes, per
exemple en termes d’estratègies polivalents d’apropiació, de
producció a petita escala amb pocs excedents i baix consum
d’energia, o en termes d’hàbits de conservació i protecció de
la terra i els recursos naturals que n’eviten el malbaratament
i l’esgotament. En tant que guardianes de milers d’espècies,
varietats i races de plantes i animals domesticats, les
poblacions indígenes poden tenir un paper essencial de
cara a la recerca de solucions als problemes ambientals
contemporanis; però malgrat això, un seguit de limitacions
d’índole política han estat frenant fins ara la participació
d’aquestes poblacions al Programa de treball quinquennal de
Nairobi (2006) sobre els efectes, la vulnerabilitat i l’adaptació
al canvi climàtic.
D’acord amb el que ha sostingut la UNESCO des de fa molt
de temps respecte de la interdependència dinàmica entre
l’ésser humà i la natura, cada vegada es reconeixen més els
vincles que hi ha entre la biodiversitat i la diversitat cultural,
encara que evolucionin per camins diferents. Entre les
correspondències que es donen entre l’una i l’altra hi ha la
diversitat lingüística, la cultura material, els coneixements
i la tecnologia, les formes de subsistència, les relacions
econòmiques, les relacions socials i els sistemes de creences.
L’interès recent dels polítics pel paradigma dels “terrers”
mostra en quina mesura les pràctiques culturals poden
contribuir a revitalitzar la diversitat biològica, agrícola i d’altra
mena. Tanmateix, ambdues preocupacions —per la diversitat
cultural i per altres formes de diversitat —no són forçosament
reconciliables, com ho il·lustren els debats que poden sorgir a
escala local sobre la captura d’espècies amenaçades.
Atès que les expressions i les pràctiques culturals solen estar
estretament vinculades amb les condicions ambientals, les
repercussions dels canvis ambientals a gran escala en la
diversitat cultural seran inevitablement considerables. Entre
les possibles conseqüències d’aquests canvis cal esmentar
els desplaçaments massius de població, que atempten
greument contra la continuïtat i la diversitat culturals. Els
efectes dels canvis ambientals en la transmissió cultural

seran particularment intensos a les zones rurals i entre grups
minoritaris la vida dels quals depèn d’un territori determinat
i que ja són víctimes de fortes pressions. L’acumulació
inquietant de problemes que representen una amenaça per
a l’estabilitat de les societats humanes —per no dir per a la
seva mateixa existència— ha suscitat arreu una reflexió sobre
les limitacions d’una resposta purament tècnica i científica a
l’imperatiu ecològic, i també sobre les possibilitats que ofereix
una perspectiva centrada en el desenvolupament sostenible i
basada en unes experiències, intuïcions i pràctiques culturals
molt diverses.
Per tant, és urgent concebre i promoure noves formes de
reflexió sobre el desenvolupament, nous indicadors i noves
metodologies, encaminats abans que res a concretar qui es
beneficia d’aquest desenvolupament i qui n’és exclòs, i de
quina manera repercuteix en les condicions de vida humana
i en el teixit social en el qual es produeix. Pel que fa a aquest
aspecte, el Prisma d’Anàlisi de la Diversitat Cultural de la
UNESCO, adreçat als responsables polítics, ha començat a
donar un contingut concret a un seguit de normes de cara a
incorporar la diversitat cultural en la concepció, la formulació i
l’execució dels programes.
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els instruments jurídics que se’n deriven. Des d’aquesta
perspectiva, la diversitat cultural i el diàleg intercultural són
forces impulsores essencials per enfortir el consens sobre els
fonaments universals dels drets humans.

“Ningú no pot invocar la diversitat cultural per vulnerar els
drets humans garantits pel dret internacional, ni per limitar-ne
l’abast”. Aquesta disposició bàsica de la Declaració Universal
de la UNESCO sobre la diversitat cultural del 2001 destaca
l’oposició, invocada sovint de manera errònia, entre diversitat
cultural i drets humans proclamats universalment. Lluny de
donar ales al relativisme, la diversitat cultural i el seu corol·lari,
el diàleg intercultural, són les vies cap a la consolidació
d’una pau basada sobre “la unitat en la diversitat”. Una plena
comprensió de la diversitat cultural contribueix a l’exercici
efectiu dels drets humans, a una més gran cohesió social i a la
governança democràtica.

El repte rau —tal com s’enuncia en la Declaració de Viena
del 1993— en el fet que “si bé s’ha de tenir en compte la
importància de les particularitats nacionals i regionals, i els
diversos patrimonis històrics, culturals i religiosos”, tanmateix,
“és deure dels estats, siguin quins siguin els seus sistemes
polítics, econòmics i culturals, promoure i protegir tots els
drets humans i les llibertats fonamentals”. A partir d’aquí,
el fet d’insistir en les dimensions culturals de tots els drets
humans no s’hauria de percebre com un mitjà per soscavar
la universalitat amb la diversitat, sinó com un mitjà perquè
tots, individus i grups, facin seus aquests drets. El diàleg i
la comunicació són les millors maneres d’incorporar en un
context cultural un seguit de normes que protegeixin els
drets humans. La diversitat cultural és, consegüentment,
un element vital per arribar a les persones, sense el qual la
universalitat dels drets humans corre el risc de quedar-se
en una cosa abstracta. Com ha dit clarament el Grup de
Friburg, cal tenir en compte l’aspecte cultural de tots els drets
humans per intensificar la universalitat mitjançant la diversitat
i encoratjar totes les persones a què els facin seus, d’una
manera individual o col·lectiva.

La diversitat cultural i els drets humans reconeguts
universalment
Considerar la diversitat cultural com a sinònim de relativisme
i, per tant, com un rebuig dels principis universals o, a
la inversa, considerar que l’aplicació dels drets humans
universals constitueix una imposició als valors o creences
tradicionals, és incórrer en l’error de suposar que la
diversitat cultural i els drets humans universals s’exclouen
mútuament. Els drets humans emanen del teixit mateix de
les cultures, com ho reconeixen les nacions quan subscriuen

La diversitat cultural i
el diàleg intercultural
són forces impulsores
fonamentals per
enfortir el consens
sobre els fonaments
universals dels drets
humans

 Criatures jugant a Alice
Springs (Austràlia)
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A més, l’exercici efectiu dels drets civils i polítics no és possible
llevat que es garanteixin les condicions culturals necessàries
que contribueixen a l’autorealització de les persones i els
grups. Així, l’exercici del dret a vot depèn en certa mesura de
què s’hagi assolit un nivell mínim d’educació, (saber llegir i
escriure, per exemple). La major part d’aquestes condicions
culturals necessàries es poden assimilar als drets culturals, que
són potenciadors de les capacitats. Els drets lingüístics són
especialment importants perquè donen accés a una capacitat
essencial per a l’exercici dels altres drets.

 L’obelisc de Buenos Aires
(Argentina)

Per la seva banda, els drets culturals estan molt poc
desenvolupats en el dret internacional i gairebé ni s’esmenten
en alguns instruments jurídics internacionals. La considerable
amplitud del concepte planteja nombrosos problemes de
definició, d’oposabilitat i de compatibilitat amb la resta
de drets humans. Són difícils de traduir en termes de drets
humans, les reclamacions col·lectives formulades en nom
dels drets culturals que incorporen un enfocament de
promoció i protecció de la diversitat cultural basat en els drets
i relacionat amb creacions culturals i expressions culturals, o
fins i tot amb el conjunt de les activitats materials i espirituals
d’una comunitat. A més, tampoc no queda clar qui ha de
garantir l’exercici d’aquests drets. Per acabar, cal assenyalar

que continua obert el debat sobre les tensions entre els
drets culturals i els drets fonamentals, com el dret a rebre un
tractament igual i el dret a no ser discriminat.
La diversitat cultural: un paràmetre de la cohesió social
La diversitat cultural actualment planteja un gran desafiament
per raó de la composició multicultural de la majoria de països.
A l’informe del PNUD sobre desenvolupament humà de l’any
2004, titulat La llibertat cultural en la diversitat del món d’avui,
s’hi destaca la necessitat d’aplicar polítiques públiques que
reconeguin la diferència, defensin la diversitat i promoguin
les llibertats culturals. Amb tot, això només és possible en la
mesura que siguem conscients dels conflictes que sorgeixen
en les societats multiculturals pel reconeixement mateix de
la diversitat. L’experiència ha demostrat que quan s’intenta
reforçar el teixit nacional negant les diferències es produeixen
reaccions culturals violentes, i que l’única via eficaç per viure
amb aquestes diferències és abordar-les obertament.
Si bé és veritat que no hi ha hagut mai una societat
homogènia des del punt de vista cultural, també ho és que
la xarxa cultural es torna més i més complexa a mesura que
progressa la mundialització. En molts països que no s’han
pres seriosament la diversitat cultural, la immigració en massa
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ha conduït al sorgiment de guetos comunitaris que poden
ser font de conflictes; d’aquí que calguin “compromisos
raonables” entre cultures. D’aquí la importància de les
qüestions de percepció, i és que els conflictes interculturals
comporten invariablement confusions i distorsions entre els
fets i la imatge que se’n pugui tenir, especialment quan es
produeixen entre una població majoritària i minories que no
se senten prou reconegudes i integrades en el teixit social.
Cal adoptar mesures per escoltar les veus i opinions de les
minories i perquè hi hagi debats oberts a la participació de
tots els membres de les comunitats interessades.

Nacions Unides. Com passa en el cas dels drets humans,
un objectiu d’aquesta envergadura s’accepta millor quan
arrela en la diversitat dels models culturals de governança
vigents a les societats. Respecte d’això, el dret consuetudinari
i els mecanismes de solució de conflictes —tal com són
redescoberts a través del prisma del patrimoni immaterial—
poden coexistir amb l’organització estatal i contribuir a
l’enfortiment de la governança democràtica.

L’objectiu principal
és promoure un
entorn propici
per avançar amb
realisme cap a una
veritable governança
democràtica

 Ciutat fortificada d’Ait
Ben Hadu, a la rodalia
d’Uarzazat (Marroc)

 Perspectiva dels
gratacels de Nova Jersei, des
del riu Hudson (Estats Units)

Des del decenni del 1970, s’ha adoptat el multiculturalisme
—fonamentalment en les esferes de l’educació, la informació,
el dret, la religió i l’accés als mitjans de comunicació— com
un dels principals enfocaments per aconseguir la igualtat en
la diversitat. Tanmateix, aquesta aproximació ha demostrat
tenir una sèrie de deficiències, especialment la seva tendència
a crear aïllacionisme cultural. Alguns països s’enfronten ara
al problema de trobar nous models que puguin conciliar la
promoció de la identitat nacional amb la “celebració” de la
diversitat. En aquest context, l’objectiu és anar més enllà de
l’assimilació i el multiculturalisme concebuts amb un esperit
de dissociació, i no amb l’ànim de crear interaccions i lleialtats
múltiples, a fi de facilitar l’accés a altres cultures, especialment
mitjançant la creació de xarxes i noves formes de sociabilitat.
El repte de la diversitat cultural per a la governança
democràtica
La governança engloba el conjunt dels processos d’adopció
de decisions i les persones que hi intervenen, dins
d’estructures formals i no formals, en un context social o
polític donat. El reconeixement de la interdependència de
tots aquests processos i persones subratlla el vincle que uneix
la governança i l’interès que s’atorga al capital social i als
elements que sustenten la cohesió social.

L’objectiu principal és promoure un entorn propici per
avançar amb realisme cap a una veritable governança
democràtica. Aquest enfocament universalista, basat en la
confiança mútua, és la clau d’una coexistència pacífica al si de
les societats, així com el punt de partida per forjar un consens
internacional més ampli, d’acord amb els objectius de les

 Pintures rupestres
aborígenes del congost
de Carnarvon, a l’estat de
Queensland (Austràlia)
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La construcció de societats cohesionades exigeix formular
i aplicar polítiques que garanteixin l’enfortiment de
l’autonomia i la participació política de tots els grups i
persones. Els mecanismes de distribució de poder, com
la democràcia consensual, s’han de complementar amb
polítiques que enforteixin l’autonomia en els àmbits de
l’educació, la cultura i els mitjans de comunicació.
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Conclusió

 Màscara ‘Rei Sol’ en el
carnaval de Rio de Janeiro
(Brasil)
 Buda del segle VI
destruït el 2001 pel govern
dels talibans a la Vall de
Bamiyan, lloc del patrimoni
mundial de la UNESCO
(Afganistan)

La necessitat d’invertir en la diversitat cultural i el diàleg intercultural és urgent. La incorporació de la diversitat
cultural en una àmplia gamma de polítiques públiques —fins i tot en aquelles que puguin semblar bastant
allunyades de les polítiques culturals en sentit estricte— pot contribuir a fer que la comunitat internacional abordi
amb una nova perspectiva dos objectius d’importància fonamental, que són el desenvolupament i la construcció de la
pau i la prevenció de conflictes.
• En l’àmbit del desenvolupament, la cultura s’està afirmant cada vegada més com un element transversal dels tres
pilars de tot desenvolupament veritablement sostenible, l’econòmic, el social i l’ambiental.
• Pel que fa a la pau i la prevenció de conflictes, la diversitat cultural constitueix una invitació a insistir en la “unitat
en la diversitat”, és a dir, en la humanitat comuna que emergeix de les nostres diferències. Lluny de restringir
els drets humans proclamats universalment, la diversitat cultural representa la garantia més fiable d’exercir-los
efectivament ja que enforteix la cohesió social i ofereix fonts d’inspiració per renovar les formes de governança
democràtica.
Tanmateix, això implica necessàriament que afinem la nostra comprensió de la diversitat cultural i del diàleg
intercultural. Només així podrem desfer-nos d’un seguit d’idees preconcebudes.
Cap a una nova comprensió de la diversitat cultural
El propòsit de l’Informe mundial és precisament promoure
aquesta comprensió a partir de l’examen d’un seguit d’idees
preconcebudes:
La mundialització condueix inevitablement a
l’homogeneïtzació cultural. Si bé és innegable que, en
alguns aspectes, la mundialització debilita la diversitat
cultural i condueix a una uniformització dels tipus de vida,
producció i consum, també és cert que contribueix a
reconfigurar la diversitat cultural en moltes de les formes
assenyalades en aquest Informe mundial.

l

La diversitat cultural es redueix a la diversitat de les
cultures nacionals. S’ha de dir que la identitat nacional
no és un fet donat per si mateix, sinó que representa una
construcció històrica. Encara que aquesta identitat pugui
presentar un aspecte exempt de fissures, en realitat és el
producte d’interaccions que revelen que tota identitat és
múltiple i que la diversitat cultural es dóna també en el si
de les entitats nacionals.

l

La diversitat cultural i el diàleg intercultural són
antinòmics. En la pràctica, la diversitat cultural envaeix tots
els sectors de l’economia, des del màrqueting i la publicitat
fins a la gestió financera i empresarial. La diversitat s’està
convertint en un recurs, ja que estimula la creativitat i
la innovació, especialment en l’àmbit social dins de les
empreses. El reconeixement dels instruments que fan
fructificar la diversitat cultural (“intel·ligència cultural”)
és sens dubte un dels signes més tangibles de l’evolució
progressiva de la percepció que l’economia (i el mercat) té
de la diversitat cultural.
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Hi ha la temptació
de considerar que
els factors culturals
són la causa dels
conflictes, mentre que
només en són excuses
o pretextos; la causa
darrera d’aquests
conflictes obeeix més
aviat a factors polítics
o socioeconòmics

l

La diversitat cultural i l’economia són incompatibles.
En la pràctica, la diversitat cultural envaeix tots els sectors
de l’economia, des del màrqueting i la publicitat fins a la
gestió financera i empresarial. La diversitat s’està convertint
en un recurs, ja que estimula la creativitat i la innovació,
especialment en l’àmbit social dins de les empreses. El
reconeixement dels instruments que fan fructificar la
diversitat cultural (“intel·ligència cultural”) és sens dubte
un dels signes més tangibles de l’evolució progressiva de
la percepció que l’economia (i el mercat) té de la diversitat
cultural.

l

Els avenços científics i tecnològics i la diversitat de
pràctiques culturals són mútuament incompatibles.
La diversitat cultural no és de cap de les maneres
incompatible amb el progrés o el desenvolupament.
En efecte, el sorgiment de veritables “societats del
coneixement” representa una diversitat de formes del
saber i de les seves fonts de producció, diversitat que
inclou els coneixements indígenes que contribueixen a
preservar la biodiversitat

l

La contradicció entre diversitat cultural i universalisme
és irreconciliable. Afirmar que la diversitat cultural
condueix inevitablement a relativitzar els drets i llibertats,
perquè se’ls considera variables en el temps i l’espai,
equival a amalgamar injustificadament la uniformització
i la universalitat. Els drets i les llibertats reconeguts
universalment per la comunitat internacional són

intrínsecs a tot ésser humà i, per tant, intangibles. També
són inalienables ja que ningú no pot renunciar-hi,
encara que ho vulgui. En canvi, aquests drets i llibertats
s’exerceixen en contextos culturals molt diversos i
presenten, sense excepció, un aspecte cultural que cal
posar de relleu. Això no vol dir que les normes universals
es puguin relativitzar en el moment d’aplicar-les. De fet, la
diversitat cultural pot facilitar l’exercici dels drets i llibertats,
ja que ignorar les realitats culturals equivaldria a proclamar
drets i llibertats purament formals sense garantir que
poguessin trobar un arrelament efectiu ni ser exercits en
els diversos contextos culturals.
És molt necessari dissipar totes aquestes idees preconcebudes
perquè hi ha la temptació de considerar que els factors culturals
són la causa dels conflictes, mentre que només són excuses
o pretextos per desencadenar-los. La causa darrera d’aquests
conflictes obeeix més aviat a factors polítics o socioeconòmics.
Per dilucidar aquesta qüestió caldria crear nous mecanismes de
seguiment, recollida de dades i circulació de la informació, tal
com es preconitza en les Recomanacions d’aquest informe.
L’Informe mundial qüestiona totes aquestes idees
preconcebudes i proposa un nou plantejament centrat en el
caràcter dinàmic de la diversitat cultural. Això significa que les
polítiques de promoció de la diversitat cultural no es limiten a
la salvaguarda del patrimoni material i immaterial i de la creació
de condicions propícies per a l’expansió de la creativitat, sinó
que van més enllà i comprenen també mesures destinades a
ajudar les persones i els grups vulnerables poc preparats per
afrontar el canvi cultural.
Les implicacions de la diversitat cultural en les polítiques
públiques
Encara que l’aspecte cultural dels problemes amb els quals
s’enfronta la comunitat internacional no queda reflectit
directament en els Objectius de Desenvolupament del
Milenni, és essencial estar informat i prendre consciència
de les repercussions de la diversitat cultural per elaborar
polítiques públiques en àmbits relativament allunyats de la
cultura entesa en sentit estricte:

 Quatre ballarins dogons
amb màscares i xanques al
poblat d’Irelli (Mali)

l

En l’àmbit de les llengües, les causes del declivi de les
llengües obeeixen tant a l’empobriment cultural com
al seu estatus des dels punts de vista polític, social,
administratiu i cultural.

l

En l’àmbit de l’educació, la integració de l’aspecte
cultural contribueix a donar una major pertinència als
mètodes i continguts educatius. Aquesta integració
contribueix a fer plenament realitat el dret a l’educació
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i la diversificació de les formes d’aprenentatge, fins i tot
fora del sistema educatiu formal, i ho fa garantint que
cap sector de la societat (minories indígenes i grups
vulnerables, per exemple) quedi desatès. Si no es té en
compte la diversitat cultural, l’educació no pot acomplir
la seva funció d’ensenyar a viure junts. Consegüentment,
el desenvolupament de competències interculturals que
propiciïn un diàleg entre cultures i civilitzacions ha de ser
una prioritat de l’educació.
l

l

En l’àmbit dels continguts comunicacionals i culturals,
la diversitat cultural ha esdevingut ineludible perquè la
comunicació diversificada de continguts culturals variats
contribueix a enriquir-la i a visibilitzar-la i també perquè
la mundialització i les noves tecnologies han ampliat
el ventall d’opcions possibles. Això permet que moltes
comunitats es donin a conèixer al públic en general, tot i
que cal continuar fent esforços per eliminar gradualment
els estereotips i prejudicis dels quals solen ser objecte.
En el sector privat, la diversitat cultural està irrompent en
totes les esferes de l’activitat econòmica, per raó del vincle
que hi ha entre creativitat i innovació.

El fet que la diversitat cultural es trobi present transversalment
en tot un seguit d’àmbits de les polítiques públiques que
no tenen relació òbvia amb la cultura, explica perquè a la
UNESCO li incumbeix la responsabilitat particular d’ajudar
els estats membres a elaborar polítiques que incorporin la
diversitat cultural en tots els camps que entren dins de les
seves esferes de competència.
Principals desafiaments plantejats
En l’Informe mundial s’assenyalen tres reptes relacionats amb
la diversitat cultural que la comunitat internacional haurà
d’afrontar en els propers anys: lluitar contra l’analfabetisme
cultural, conciliar l’universalisme i la diversitat, i donar suport
a les noves formes de pluralisme emanades de la reafirmació
de múltiples identitats per part de persones i grups.
l

l

És necessari consolidar els fonaments de l’universalisme
mostrant com pot encarnar-se en una gran varietat de
pràctiques, sense que això signifiqui qüestionar-lo. La
diversitat cultural és un element medul·lar dels drets
humans. Convé una apropiació d’aquests drets a escala
local, no com a elements forçosament imposats a les
pràctiques culturals, sinó com a principis universals
emanats d’aquestes pràctiques. En efecte, cada pràctica
cultural constitueix una via per assolir el que és universal,
que és el tret distintiu de la nostra humanitat comuna.

l

És necessari explorar el nou enfocament sorgit
del reconeixement de les identitats múltiples—
multidimensionals—de les persones i grups, a fi de
desenvolupar més el pluralisme cultural. Les persones
es neguen cada vegada més a deixar-se encasellar en
categories fixes (ètniques, lingüístiques, culturals, polítiques
o d’altra mena). Aquesta oportunitat s’ha d’aprofitar. El
nombre creixent de mitjans de contacte possible entre
les persones pot reduir els obstacles amb què topa el
diàleg intercultural, i la plasticitat d’identitats pot crear
una dinàmica de canvi que propiciï innovacions de tota
mena i a tots els nivells. Un enfocament d’aquesta mena fa
possible que es transcendeixin els límits de les polítiques
multiculturalistes iniciades en el decenni de 1970.

De tot l’anterior se’n desprèn que és una prioritat per
als estats invertir més recursos financers i humans en la
diversitat cultural. En quins àmbits principals s’han de fer
les inversions i amb quin objectiu? En les recomanacions que
es formulen a continuació es donen un seguit d’indicacions
en aquest sentit. El benefici que cal esperar d’aquestes
inversions és ni més ni menys que avançar vers la consecució
del desenvolupament sostenible i d’una pau basada en “la
unitat en la diversitat”. El cost d’una acció en aquest àmbit
pot ser elevat, però el cost de la inacció pot ser-ho encara
més. Si d’aquí a deu anys la comunitat internacional està en
condicions de mesurar la distància recorreguda per aquest
llarg camí, els plantejaments presentats en aquest Informe
mundial hauran aconseguit el seu objectiu.

 Nen de l’illa Kihnu
(Estònia)

En un món
globalitzat en el
qual proliferen els
contactes entre
cultures es fa
necessari combatre
la propagació de
l’analfabetisme
cultural
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En un món globalitzat en què proliferen els contactes
entre cultures és necessari combatre la propagació
de l’analfabetisme cultural. En efecte, la capacitat
d’admetre les diferències culturals i d’acceptar-les
sense que ens desestabilitzin requereix competències
interculturals que algunes societats han après a
desenvolupar en contextos particulars, però que de
vegades els individus no tenen. Els responsables de
prendre decisions en el sector públic i en el privat, d’ara
en endavant s’han de preocupar de proporcionar als
individus i grups els mitjans necessaris per abordar i

tractar la qüestió de la diversitat cultural amb més eficàcia.
El diàleg intercultural ha de garantir la igualtat entre totes
les parts interessades de la societat; el multilingüisme
i l’adquisició de coneixements bàsics sobre mitjans de
comunicació i informació hi tenen un paper important.

Recomanacions
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Les recomanacions
següents van
adreçades, segons
convingui, als estats,
a les organitzacions
internacionals i
regionals, ja siguin
intergovernamentals
o no governamentals,
a les institucions
nacionals i a les
entitats del sector
privat.

Capítol 1 - LA DIVERSITAT CULTURAL

Capítol 3 - LES LLENGÜES

1. S’hauria d’estudiar la possibilitat de crear un
Observatori Mundial de les repercussions de la
mundialització sobre la diversitat cultural, que
serveixi de font d’informació i de dades per fer
una investigació comparativa i que tingui una
funció prospectiva.

3. S’haurien d’aplicar polítiques lingüístiques
nacionals per salvaguardar la diversitat
lingüística i alhora promoure el plurilingüisme.

A aquest efecte, caldria:

A aquest efecte, caldria:
a. Facilitar l’ús de llengües mitjançant l’adopció
de mesures adequades en l’educació, l’edició,
l’administració i altres àmbits.

a. Recollir, compilar i difondre àmpliament dades
i estadístiques sobre la diversitat cultural,
basant-se, entre altres elements, en el marc revisat
d’estadístiques culturals de la UNESCO (2009).

b. Prendre disposicions—segons convingui—perquè
s’ensenyin, a més de la llengua materna, una
llengua nacional i una d’internacional.

b. Elaborar mètodes i instruments d’avaluació i
seguiment de la diversitat cultural que els governs
i les institucions públiques i privades puguin
adaptar a les condicions nacionals o locals.

c. Estimular per tots els mitjans possibles la traducció
de material escrit i audiovisual a fi de promoure
la difusió internacional d’idees i obres literàries,
recorrent també a les noves tecnologies.

c. Establir observatoris nacionals a fi de fer un
seguiment de les polítiques i assessorar sobre les
mesures apropiades per promoure la diversitat
cultural.

d. Elaborar indicadors fiables i comparables a escala
internacional per avaluar les repercussions de les
polítiques lingüístiques en la diversitat lingüística,
i promoure les bones pràctiques en aquest àmbit.

Capítol 2 – EL DIÀLEG INTERCULTURAL
2. S’hauria de continuar donant suport a les
xarxes i iniciatives de diàleg intercultural i
interconfessional a tots els nivells, vetllant alhora
per l’assoliment d’una plena participació de nous
interlocutors, especialment les dones i els joves.

Capítol 4 - L’EDUCACIÓ
4. Per aprendre millor a viure junts cal fomentar
les competències interculturals, incloses les
inherents a les pràctiques quotidianes de les
comunitats, de cara a millorar els enfocaments
pedagògics de les relacions interculturals.
A aquest efecte, caldria:

A aquest efecte, caldria:
a. Elaborar mesures que permetin als membres de
comunitats i grups discriminats i estigmatitzats
participar en la formulació de projectes
destinats a contrarestar els estereotips culturals.
b. Donar suport a iniciatives destinades a crear
espais reals i virtuals i proporcionar mitjans que
facilitin la interacció cultural, especialment en
països on hi ha conflictes intercomunitaris.
c. Mostrar “llocs de memòria” que simbolitzin i
promoguin la reconciliació entre les comunitats,
en el marc d’un procés general d’apropament
cultural.
 Desfilada pel carrer
d’actors del teatre ballat
cocolo a San Pedro de
Macorís (República
Dominicana)

a. Emprendre un estudi comparatiu a escala
mundial dels continguts i mètodes educatius,
sense oblidar les formes tradicionals de
transmissió de coneixements, prestant una
atenció especial al reconeixement de la diversitat
cultural i a com ens hi adaptem.
b. Donar suport a les iniciatives que tendeixen
a definir i/o crear oportunitats i mitjans
d’aprenentatge adaptats a una cultura específica
en cada sistema educatiu aprofitant els
instruments que hi ha, com els informes nacionals
d’avaluació de l’EPT.
c. 	Adaptar els mètodes d’ensenyament a les
necessitats quotidianes dels educands, amb
el suport necessari dels encarregats d’elaborar
polítiques educatives, els professionals de
l’educació en tots els nivells i les comunitats locals,
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reconeixent la dimensió cultural com a pilar
essencial de l’educació per al desenvolupament
sostenible.
d. Elaborar directrius internacionals per a la
promoció del diàleg intercultural mitjançant
les arts, basant-se en les bones pràctiques
identificades en l’àmbit de l’educació artística.

Capítol 5 - LA COMUNICACIÓ I ELS
CONTINGUTS CULTURALS
5. És necessari fomentar la sensibilitat cultural
en la producció i el consum dels continguts
de la comunicació i la informació, facilitant-ne
així l’accés i l’enfortiment de l’autonomia i la
participació.

b. Crear sistemes adequats per protegir els
coneixements tradicionals en el sector artesà, així
com dispositius per compensar les comunitats
interessades per l’explotació comercial d’aquests
coneixements.
c. Establir quines són les bones pràctiques en
matèria de desenvolupament turístic i difondreles àmpliament per optimitzar-ne els efectes
positius en la diversitat cultural.
d. Desenvolupar la “intel·ligència cultural” en el
món dels negocis i del màrqueting mitjançant
l’establiment de fòrums reals i virtuals, i també
mitjançant treballs de recerca pertinents sobre
la rendibilitat de la diversitat cultural que no es
limitin a les diferències ètniques o de sexe.

A aquest efecte, caldria:
a. Donar suport a la producció i la distribució de
material audiovisual innovador i diversificat,
tenint en compte les necessitats, els continguts
i els protagonistes locals, i recorrent, si escau, a
l’establiment d’associacions entre el sector públic i
el privat.
b. 	Avaluar les repercussions dels canvis induïts per
les TIC en la diversitat cultural, amb vista a posar
de relleu les bones pràctiques d’accés multilingüe
a produccions escrites i audiovisuals.
c. 	Promoure l’aprenentatge de nocions bàsiques
sobre mitjans de comunicació i informació per
part de tots els grups d’edat, per tal que les
persones usuàries d’aquests mitjans tinguin més
capacitat per avaluar críticament els continguts
culturals i de la comunicació.

Capítol 6 – CREATIVITAT I MERCATS
6. Atès que la creativitat és una font d’innovació
social i tecnològica, cal invertir en el seu
desenvolupament tant en el sector cultural com
en el món empresarial, en el qual la diversitat
cultural s’hauria d’entendre com una font de
beneficis i millora de resultats susceptible
de propiciar la “intel·ligència cultural” a les
empreses.
A aquest efecte, caldria:

7. Els principis de la diversitat cultural, tal
com s’exposen particularment en el prisma
de la diversitat cultural, s’haurien de tenir
degudament en compte en la preparació,
l’execució i el seguiment de totes les polítiques
de desenvolupament.

8. Atès que els drets humans reconeguts
universalment s’han de garantir a totes les
persones, el reconeixement de la diversitat
cultural pot fomentar-ne l’exercici efectiu, la
qual cosa, al seu torn, enfortirà la cohesió social
i estimularà noves modalitats de governança
democràtica. Amb aquesta finalitat, s’hauria de
fomentar l’adopció de polítiques afavoridores
de la preservació i la promoció de la diversitat
cultural.
Seria necessari, en particular:
a. Reunir exemples contundents de casos en
els quals el context cultural sigui un factor
fonamental per a l’exercici efectiu dels drets i les
llibertats reconeguts universalment, de manera
que es posi de relleu la dimensió cultural de tots
els drets i llibertats.
b. Organitzar intercanvis dins de grups minoritaris i
entre ells, i entre aquests grups i les comunitats
majoritàries, especialment en el context de les
“ciutats mundials”, a fi de crear xarxes informals
de solidaritat i de donar una àmplia publicitat a
aquests intercanvis.

A aquest efecte, caldria:
a. Determinar les mesures concretes que permetin
aplicar en la pràctica els resultats dels treballs
de recerca sobre la dimensió cultural de la
conservació i la gestió dels recursos naturals,
tenint en compte en particular els coneixements
generals i especialitzats de les comunitats
indígenes.
b. Crear un centre d’intercanvi d’informació per
conèixer i donar a conèixer els enfocaments
participatius adoptats respecte dels problemes
ambientals, indicant-ne també els motius d’èxit.
c. Estimular la participació dels membres de
totes les comunitats en la definició dels criteris
d’assignació de recursos sobre la base de la
justícia social, de manera que es fomenti una
dinàmica de diàleg social i es promogui la
solidaritat intercultural.

c. Estudiar la diversitat del patrimoni immaterial
com a font d’exemples de tipus de governança
democràtica basats en l’autonomia i la
participació de totes les comunitats.

RECOMANACIONS GENERALS:
9. Caldria conscienciar els responsables
d’elaborar polítiques i d’adoptar decisions
respecte dels avantatges que ofereix el
diàleg intercultural i interconfessional,
tenint ben present el possible risc de la seva
instrumentalització.
10. S’hauria d’estudiar la possibilitat de
crear un mecanisme nacional de seguiment
dels aspectes de les polítiques públiques
relacionats amb la diversitat cultural, de
cara a aconseguir una millor governança i la
plena aplicació dels drets humans reconeguts
universalment.
Conclusió i
Recomanacions

a. Facilitar l’intercanvi de produccions artístiques i la
circulació d’artistes mitjançant l’establiment d’un
sistema de visats culturals i per altres mitjans.

Capítol 7 - LA DIVERSITAT CULTURAL:
UNA DIMENSIÓ FONAMENTAL DEL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Capítol 8 - DIVERSITAT CULTURAL, DRETS
HUMANS I GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA
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Resum

La diversitat cultural ha començat a suscitar un interès fonamental en iniciar-se el nou
segle. Tanmateix, els significats que s’assignen a aquesta expressió “comodí” són tan variats
com canviants. Alguns consideren que la diversitat cultural és intrínsecament positiva,
en la mesura que es refereix a un intercanvi de la riquesa inherent a cada cultura del món
i, per tant, als vincles que ens uneixen en els processos de diàleg i intercanvi. Per altres,
les diferències culturals són, en canvi, la causa que fa que perdem de vista el que tenim
en comú com a éssers humans i, per tant, constitueixen la rel de nombrosos conflictes.
Aquest segon diagnòstic avui dia és encara més fidedigne pel fet que la mundialització
ha multiplicat els punts d’interacció i de fricció entre les cultures, i ha originat tensions,
replegaments i reivindicacions en relació amb la identitat, en particular d’índole religiosa,
que es converteixen en fonts potencials de conflicte. Consegüentment, el repte fonamental
consistiria a proposar una perspectiva coherent de la diversitat cultural i, per tant, a esbrinar
en quines condicions la diversitat cultural, lluny de ser una amenaça, pot ser beneficiosa per
a l’acció de la comunitat internacional. Aquest és l’objectiu essencial d’aquest informe.

