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Inputs filosòfics per a ments inquietes. 

Elogi de la paraula  

 
 
 
Text escrit en motiu de la victòria de l'equip de la URL a la VII Lliga Catalana de Debat Universitari, publicat a la pàgina web de la 
Xarxa Vives. 
 
Un esforç que val la pena 

Començar en això dels debats no és feina fàcil. Ho sabem almenys des de l’època de Ciceró, per a qui el bon orador havia de saber 
moderar el seu discurs, a més de fer gala d’una saviesa «universal en ciències i arts». Tant és així que aquell qui entra per primera 
vegada en el món de l’oratòria es troba molt sovint una mica desbordat davant la situació d’haver de parlar en públic, dient en tot 
moment coses raonables i sabent-se mostrar persuasiu davant el seu auditori. 

(…) 

És per tot això que penso que una activitat com la Lliga de Debat Universitari, que té lloc entre les universitats de parla catalana i 
que enguany ha celebrat la seva setena edició, mereix una menció especial dintre del nou programa d’estudis universitaris. Estem 
parlant d’una disciplina que té una tradició tan llarga com la mateixa història d’Occident. L’art de saber-se moure amb diplomàcia o 
de saber negociar el que ens és millor, l’art de ser capaços de transmetre els nostres sentiments i de saber enfrontar-nos amb aquells 
amb qui no coincidim, és una d’aquelles competències, parlant en bolonyès, que no podem descuidar si volem que els nostres 
estudiants tinguin una formació completa a les universitats. 

A mi m’havien demanat que parlés de l’experiència de l’equip de la Universitat Ramon Llull a la Lliga, però no he trobat una manera 
millor d’expressar el que durant els dies de lliga a un li passa pel cap. Crec sincerament que apostar pel debat, per la confrontació 
d’idees, per la correcta exposició dels arguments, és la millor manera per fer que les noves generacions sàpiguen triar la paraula com 
a mode de reivindicació i d’assoliment de resultats. La paraula que està més enllà de la violència, de la guerra, més enllà de la misèria 
humana que veiem cada dia als telenotícies. 

Per últim, i per això el més important, només em queda mencionar als amics. Als amics que fas durant els viatges per l’antiga 
Catalunya. Amics amb els qui comparteixes habitació, patiment i nits de festa. Gent que trobes al teu costat, gent amb qui parles de tu 
a tu i que no saps com, però acaba per romandre al teu costat més enllà de la competició. Tots ells són la demostració palesa que 
parlar és un exercici de sociabilitat i saber parlar, una oportunitat per conèixer a qui tens davant. 

Fa set anys que la Lliga de Debat Universitari es duu a terme gràcies als esforços de la Xarxa Vives i a la col·laboració de totes les 
universitats de parla catalana, esperem que aquesta iniciativa serveixi per mantenir viu l’esperit del debat i que segueixi encoratjant 
els futurs estudiants per donar-se l’oportunitat de gaudir de la paraula. 

Enviat per Cristian Palazzi / dimarts 5 d’abril de 2011 /  
Etiquetes de comentaris: Cristian Palazzi  

http://4.bp.blogspot.com/-Yzi7YWuqFMo/TZtaDf959nI/AAAAAAAABB8/-GYAZGZ_qCk/s1600/Ciceron_2.jpg�
http://filosoficament.blogspot.com/
http://filosoficament.blogspot.com/2011/04/elogi-de-la-paraula.html
http://www.vives.org/ca/blog/2011/04/05/un-esforc-que-val-la-pena/
http://www.vives.org/ca/serveis/gestio-de-projectes/lliga-de-debat-universitari/
http://www.vives.org/ca/blog/2011/03/25/la-universitat-ramon-llull-guanya-la-vii-lliga-de-debat-universitari/
http://filosoficament.blogspot.com/search/label/Cristian%20Palazzi

	BLOG FILOSÒFICA MENT, 05.04.2011
	FILOSÒFICA MENT 
	Elogi de la paraula 


