
 
 
EL PUNT DE L'INTERROGANT 
dimecres, 12-11-2008 
 
 
COM ENS CONDICIONA LA NOSTRA CULTURA? 

Bon vespre a tothom  

L’interrogant d’avui ens porta a reflexionar sobre el nostre comportament i en quina 
mesura ens veiem afectats per la cultura que ens envolta. Sabem, per exemple que hi ha 
una manera de fer en cadascú de nosaltres com a individu que respon a una cultura 
particular, un saber adquirit a traves de l’experiència, un aprenentatge  que formarà 
part de la nostra educació . També sabem que hi ha conductes en nosaltres que venen 
determinades per factors mes aviat innats que no pas culturals o educacionals…  Però 
què ens fa tant diferents, i què ens fa tant semblants? Existeix un comportament 
col·lectiu?  

Què entenem per cultura? 

Si busqueu a l’enciclopèdia la definició del mot hi trobareu una curiosa relació: 

El terme CULTURA prové del llatí CULTUS, que també deriva de COLERE, que vol dir  
tenir cura del camp o del bestiar. Així, cultura  esdevé CONREU DELS CONEIXEMENTS I 
LES FACULTATS DE L’HOME.  

 Es bonica la imatge si pensem que TENIR CULTURA es TENIR CURA DEL NOSTRE 
CONEIXEMENT 

També hi trobareu que CULTURA és el conjunt de tradicions i de formes de vida d’un 

poble, d’una societat o de tota la humanitat. Això inclou costums, normes i regles, 

vestimenta, religió i creences. 

La cultura doncs, descriu la societat on ens trobem, sigui grossa o petita. 

 

L’any 1982, la Unesco explica que la cultura dóna a l’home la capacitat de 

reflexionar sobre si mateix. Ens converteix en éssers específicament humans, 

racionals, crítics i èticament compromesos. La cultura ens fa raonar valors i 

escollir opcions. Per mitjà de la cultura l’home s’expressa, pren consciència de si 

mateix, es reconeix en evolució, es qüestiona els seus actes, cerca incansablement  

nous significats i crea obres que el transcendeixen. 



 
  

Amb tota aquesta informació entenem que l’home es comporta responent a factors 
interns o biològics i al mateix temps a factors ambientals o culturals. Per tant jo em 
pregunto:  
¿quins condicionants fan que a la Índia la mort es visqui tant diferent de com es viu a 
Irlanda, o a casa nostra? 
¿Per què son tan treballadors els Japonesos? Saben el que és fer la migdiada? 
¿Què mou a determinats països a acceptar i practicar la pena de mort? 
¿Ens deixem influir pel que veiem a la televisió? 
 
O... 
¿Com pot arribar a modificar el nostre comportament aquesta crisi que vivim? 
 
Aquestes son algunes qüestions que jo em plantejo davant el tema que ens ocupa l’espai 
d’avui.  
 
Com ens condiciona la nostra cultura em porta a al punt de l’interrogant d’avui amb 
aquest altre títol: 
 
 
                                ¿   SOM O ENS FEM  ? 
 


